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 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  

 tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

 

Číslo jednací: KUJI 39113/2019 

Sp. zn.: OŽPZ 915/2019 St-2 

Vyřizuje/telefon: Ing. Radka Straková/564 602 593 

Rozhodnutí 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad, 
OŽPZ“) věcně příslušný podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech 
a kanalizacích“), a místně příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech 
a kanalizacích,  

na základě žádosti provozovatele tj. obce Radešín, Radešín 58, 592 55 Bobrová, IČO 
00 599 727 (dále jen „provozovatel“) doručené krajskému úřadu, OŽPZ dne 14. 5. 2019  

m ě n í   

podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích rozhodnutí krajského úřadu, 
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen „OLVHZ“) č. j. KUJI 390/2012, 
sp. zn. OLVHZ 2178/2011 St-2 vyhotovené dne 3. 1. 2012, kterým bylo provozovateli vydáno 
povolení k provozování vodovodu a kanalizace v obci Radešín ve vlastnictví obce Radešín 
následovně:  

na straně 1 ve výroku výše uvedeného rozhodnutí, pod adresou sídla žadatele původní text:  

„s odpovědným zástupcem: RNDr. Zbyškem Uhlíkem, Hornická 980, 592 31 Nové Město na 
Moravě“ 

nahrazuje textem následujícího znění:  

„s odborným zástupcem: Ing. Zdeňkem Tulisem, Radešín 34, 592 55 Bobrová“  

Ostatní části rozhodnutí krajského úřadu, OLVHZ č. j. KUJI 390/2012, sp. zn. OLVHZ 2178/2011 
St-2 vyhotoveného dne 3. 1. 2012 zůstávají beze změny. 

Účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů /dále jen „správní řád“/):  

- Obec Radešín, Radešín 58, 592 55 Bobrová, IČO 00 599 727        

Odůvodnění 

Na základě žádosti provozovatele doručené krajskému úřadu, OŽPZ dne 14. 5. 2019 bylo 
zahájeno správní řízení o vydání změny povolení k provozování vodovodu a kanalizace v obci 
Radešín ve vlastnictví obce Radešín, které spočívá ve změně osoby odborného zástupce 
provozovatele. Původní odpovědný (odborný) zástupce ukončil ke dni 1. 2. 2019 (vodovod), 
resp. ke dni 11. 2. 2019 (kanalizace) činnost odborného zástupce provozovatele. Krajský úřad, 
OŽPZ vyzval opakovaně provozovatele ke sdělení nového odborného zástupce provozovatele. 



 

 
Čís. jednací: KUJI 39113/2019, sp. zn. OŽPZ 915/2019 St-2 

Číslo stránky: 2 

Na základě toho podal provozovatel žádost o změnu výše uvedeného rozhodnutí o povolení 
k provozování vodovodu a kanalizace v obci Radešín.  

Ostatní části rozhodnutí krajského úřadu, OLVHZ č. j. KUJI 390/2012, sp. zn. OLVHZ 2178/2011 
St-2 vyhotovené dne 3. 1. 2012 zůstávají beze změny. 

Účinnost tohoto rozhodnutí je ode dne nabytí jeho právní moci.  

K žádosti byly doloženy tyto podklady: 
- písemný souhlas Ing. Zdeňka Tulise ze dne 25. 3. 2019 s jeho uvedením v žádosti jako 

odborný zástupce provozovatele včetně ověřeného podpisu, 
- doklad o kvalifikaci odborného zástupce provozovatele (doklad o dosaženém požadovaném 

odborném vzdělání a potvrzení o praxi odborného zástupce provozovatele),  
- příkazní smlouva uzavřená mezi obcí Radešín a odborným zástupcem provozovatele dne 

15. 3. 2019. 

Vzhledem k tomu, že byly předloženy všechny potřebné podklady ve věci, rozhodl krajský úřad, 
OŽPZ bezodkladně ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1 správního řádu.   

Upozorňujeme provozovatele ve smyslu ustanovení § 6 odst. 8 zákona o vodovodech 
a kanalizacích na nutnost podání žádosti o změnu, popřípadě zrušení a vydání nového povolení 
k provozování výše uvedeného zařízení, změní-li se výčet provozovaného zařízení, pro které 
bylo povolení k provozování vydáno, nebo dojde-li ke změně osoby odborného zástupce 
provozovatele. 

Poučení účastníků 
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 
a následujících správního řádu odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu 
zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, OŽPZ. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává 
v potřebném počtu stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady krajský úřad, OŽPZ. Podané odvolání má 
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

V Jihlavě dne:  22. 5. 2019 

Ing. Radka Straková  

úředník odboru životního prostředí a zemědělství  
 

Rozdělovník: 

Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou: 

- Obec Radešín, Radešín 58, 592 55 Bobrová (obdrží prostřednictvím datové schránky) 

- Ing. Zdeněk Tulis, Radešín 34, 592 55 Bobrová  

Na vědomí:  

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo 
nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě (obdrží prostřednictvím datové schránky) 
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