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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
č. R - 9 - 09/ Z - 12
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen "stavební
zákon"), rozhodl ve věci žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: rybníku
Ve žlebu a tůní na pozemcích p.č. 422 a 392 (dle PK p.č. 417 a 418) v k.ú. Čížov u Jihlavy, kterou podal
Robert Šíma (nar. 2.2.1979), Čížov 17, 586 01 Jihlava 1 prostřednictvím zástupce: Jan Mikeš
(nar. 14.8.1981), Havlíčkova 727/9, 589 01 Třešť takto:
Podle § 93 odst. 3 stavebního zákona se platnost územního rozhodnutí o umístění stavby
č.R-9-09, vydaného dne 22.12.2009 pod č.j. SÚ/5044/2009-4

prodlužuje
na dva roky ode dne kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
Robert Šíma (nar. 2.2.1979), Čížov 17, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy obdržel dne 31.1.2012 žádost o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí o umístění stavby.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru,
že nedošlo ke změně ve vymezení okruhu účastníků řízení oproti původnímu, který byl vymezen v řízení
o umístění výše uvedené stavby v souladu s ust. § 85 stavebního zákona.
Žádost o prodloužení platnosti byla doložena těmito vyjádřeními:
• vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic a.s. ze dne 30.1.2012 pod č. j. 16189/12,
• vyjádření společnosti E.ON Česká republika s. r. o. ze dne 23.1.2012, zn. D8626-Z051202 265
• vyjádření JMP, a.s. ze dne 17.1.2012,zn. 5000572448
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V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
V průběhu řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby nebyly zjištěny
žádné okolnosti, které by bránily prodloužení platnosti předmětného územního rozhodnutí. Bylo proto
rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební
povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po
lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad
obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li
realizace záměru již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
Robert Šíma, JmP, a.s., Marie Kvapilová, Obec Čížov, Obec Rančířov, Ing. Vlastimil Rasocha, David
Smejkal, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené
pracoviště Jihlava.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je
den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Jihlava.

otisk úředního razítka

Ing. Michal Jarco v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do : ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Robert Šíma (nar. 2.2.1979), Čížov 17, 586 01 Jihlava 1 prostřednictvím zástupce: Jan Mikeš
(nar. 14.8.1981), Havlíčkova 727/9, 589 01 Třešť
Obec Čížov, Čížov 58, 586 01 Jihlava 1
Obec Rančířov, Rančířov 36, 586 01 Jihlava 1
Doručení veřejnou vyhláškou:
JmP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 2
Marie Kvapilová (nar. 23.3.1942), Jarní 395/17, Horní Kosov, 586 05 Jihlava 5
Ing. Vlastimil Rasocha (nar. 23.5.1969), Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod 1
David Smejkal (nar. 10.9.1978), Žižkova 1874/87, 586 01 Jihlava 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené
pracoviště Jihlava, Tolstého 15, 586 01 Jihlava

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Čížov, Čížov 3, 586 01 Jihlava 1
Obecní úřad Rančířov, Rančířov 36, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka, organizační oddělení, Masarykovo náměstí 97/1,
586 01 Jihlava 1

internet
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hosp., ochrana ovzduší,
týrání zvířat, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF,
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo
náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, tel: 567 167 111, fax: 567 167 230
e-mail: stavebni.urad@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz
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