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 Odbor životního prostředí a zemědělství 
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika  
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Číslo jednací: KUJI 26523/2023 

Sp. zn.: OŽPZ 240/2023 St-6 

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 005 99 727 (dále jen „obec Radešín nebo „provozovatel“) doručené krajskému 
úřadu, OŽPZ dne 24. 1. 2023  

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 2178/25011 St-2 vyhotovené dne 3. 1. 2012 ve znění rozhodnutí krajského 
úřadu, OŽPZ  č. j. KUJI 39113/2019, sp. zn. OŽPZ 915/2019 St-2 vyhotoveného dne 22. 5. 2019 
(změna odborného zástupce provozovatele) a ve znění rozhodnutí č. j. KUJI 111956/2021, sp. 
zn. OŽPZ 2232/2021 St-3 vyhotoveného dne 21. 12. 2022 (změna provozovaného zařízení), 
kterým bylo provozovateli vydáno povolení k provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví 
obce Radešín následovně:  

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

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

nahrazuje textem následujícího znění:  

„s odborným zástupcem: Ing. Milanem Junem, Nížkov 137, 592 12 Nížkov“  

Ostatní části rozhodnutí krajského úřadu, OLVHZ č. j. KUJI 390/2012, sp. zn. OLVHZ 
2178/25011 St-2 vyhotoveného dne 3. 1. 2012 ve znění rozhodnutí krajského úřadu, OŽPZ  č. j. 
KUJI 39113/2019, sp. zn. OŽPZ 915/2019 St-2 vyhotoveného dne 22. 5. 2019 a ve znění 
rozhodnutí č. j. KUJI 111956/2021, sp. zn. OŽPZ 2232/2021 St-3 vyhotoveného dne 
21. 12. 2022 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 005 99 727        
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Odůvodnění 
Krajský úřad, OŽPZ obdržel dne 24. 1. 2023 žádost obce Radešín o změnu odborného zástupce 
provozovatele ze současného Ing. Zdeňka Tulise, Radešín 34, 592 55 Bobrová (Ing. Zdeněk 
Tulis dne 10. 1. 2023 prostřednictvím e-mailu oznámil krajskému úřadu ukončení činnosti 
odborného zástupce provozovatele pro kanalizaci a vodovod) nově na Ing. Milana Juna, Nížkov 
137, 592 12 Nížkov. Jedná se o změnu rozhodnutí krajského úřadu, OLVHZ č. j. KUJI 390/2012, 
sp. zn. OLVHZ 2178/2011 St-2 vyhotoveného dne 3. 1. 2012, ve znění rozhodnutí krajského 
úřadu, OŽPZ vyhotoveného dne 22. 5. 2019 č. j. KUJI 39113/2019, sp. zn. OŽPZ 915/2019 St-2 
a ve znění rozhodnutí č. j. KUJI 111956/2021, sp. zn. OŽPZ 2232/2021 St-3 vyhotoveného dne 
21. 12. 2022. Tímto rozhodnutím bylo provozovateli vydáno povolení k provozování vodovodu 
a kanalizace ve vlastnictví obce Radešín. Žádost byla dne 1. 2. 2023 doplněna o souhlas 
odborného zástupce provozovatele s jeho uvedením v žádosti a o potvrzení o výkonu funkce 
odborného zástupce provozu vodovodu a kanalizace. 

Krajský úřad, OŽPZ dopisem ze dne 6. 2. 2023 č. j. KUJI 15537/2023, sp. zn. OŽPZ 240/2023 
St-3 oznámil všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci 
a stanovil lhůtu do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, do kdy mohli uplatnit účastníci 
řízení své námitky, popřípadě důkazy. Ve stanovené lhůtě se k probíhajícímu vodoprávnímu 
řízení vyjádřil dne 16. 2. 2023 stávající odborný zástupce Ing. Zdeněk Tulis – podal námitky do 
probíhajícího správního řízení. Ve svém vyjádření uvedl zejména následující:  

Nesouhlasí s ustanovením Ing. Milana Juna (dále jen „Ing. Jun“) za odborného zástupce (dále 
jen „OZ“), protože se domnívá, že  Ing. Jun není osobou způsobilou vykonávat OZ v souladu se 
zákonem o vodovodech a kanalizacích a zájmy obce. Zdůvodňuje to svými zkušenostmi s jeho 
osobou v letech 2019 – 2022, kdy vykonával OZ obce a kdy bylo potřeba zjednat nápravu stavu 
v oblasti vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci. Detailně popisuje celou historii 
problematiky provozování vodovodu a kanalizace v obci po svém nástupu do funkce OZ mimo 
jiné i s ohledem na skutečnost, že navazující kanalizace a čistírna odpadních vod je ve 
vlastnictví Ing. Škorpíka (provozně související zařízení). Rozporuje činnost Ing. Juna při různých 
úpravách technologie na ČOV ačkoliv není projektantem se specializací. Jeho způsob 
„projektování“ vzbuzuje obavy o úroveň provozování kanalizace obce. Další výhradou jsou lživá 
tvrzení Ing. Juna při jednáních ohledně nápravy stavu ČOV, kdy za příčinu přetížení ČOV 
označoval pouze dešťové vody natékající ze strany obce. Problém v přetížení ČOV byl 
jednoznačně v zásadním přetížení ČOV ze strany obce a Balónového hotelu. Toto byla příčina 
zhavarování ČOV v roce 2017 až dodnes. Nezpůsobilost Ing. Juna spočívá v tom, že na rozdíl 
od vedení obce a tehdejšího OZ, neměl potřebnou odbornost ke zjištění této příčiny, anebo ji 
měl, a potom vědomě lhal, což ho také vylučuje být OZ obce.  

Vzhledem  k popsané složitosti právní situace vodovodu a kanalizace v obci, kde je dnes Ing. 
Škorpík navíc ve střetu zájmů jako provozovatel ČOV a zároveň statutární zástupce obce, je 
osoba OZ velmi důležitá a tuto problematiku není schopen Ing. Jun zvládnout i s ohledem na 
skutečnost, že Ing. Škorpíka zastupuje JUDr. Horáček (erudovaný právník v oblasti vodního 
práva). V současné době probíhá řada řízení obec x Ing. Škorpík a je zde důvodná obava, že 
Ing. Jun jako OZ nebude schopen poskytnout obci takovou pomoc, která by zaručila 
nepoškození zájmů obce, a svou neznalostí způsobí obci škodu obdobného rozsahu jako OZ 
a vedení obce do roku 2018.  

Dále uvádí, že z hlediska ekonomického je dle jeho názoru zcela nevhodné, aby měl OZ bydliště 
(pracoviště) ve vzdálenosti 25 km od místa provozování a podrobně vyčísluje náklady na 
cestovné, které považuje za zbytečný náklad, který se promítne do vodného a stočného. Rovněž 
uvádí, že je důvodná obava, že Ing. Jun nemá dostatečné znalosti o povinnostech plnit Plán 
financování a obnovy (dále jen „PFO“) a tudíž není vhodnou OZ pro obec.  
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Další problémy jsou podle něj s vodovodem – spor o vlastnictví vrtu S3 a s tím spojená 
problematika neplacení vodného ze strany Balónového hotelu, podmínka neomezeného odběru 
pro Balónový hotel uvedená v povolení k nakládání s vodami. Opět zde panuje důvodná obava, 
že Ing. Jun v této věci nemá dostatečnou odbornost a znalost problematiky sehraje negativní roli 
a dojde k poškození zájmů obce. Z hlediska technického je situace vodovodu podstatně 
složitější než u kanalizace a Ing. Jun nemá žádné znalosti o problematice vodovodu v obci. 
Uvádí jaké konkrétní opravy a údržbu obec během doby jeho působení jako OZ provedla a jaké 
opravy a údržbu je ještě třeba provést i vzhledem k formálnímu vykonávání funkce tehdejšího 
OZ, popř. jeho neodborností a je důvodná obava, že stejná situace nastane v případě 
ustanovení OZ Ing. Juna. Obec čekají obnovy řadů z roku 1964 a nutnost zaokruhování řadů 
a je obava, že si toto Ing. Jun vůbec neuvědomuje. Odpovědnost Ing. Juna nebude žádná – 
prostě podá rezignaci jako OZ před rokem 2018. Navíc je nutné provést digitalizaci vodovodu, 
dalším problémem je kapacita zdrojů a kvalita vody, kterou obdobně jako u ČOV do roku 2008 
nikdo neřešil. V současné době jsou platná usnesení zastupitelstva obce o nenapojování nových 
odběratelů pro rekreační účely z kapacitních důvodů, o čemž asi neví nejen Ing. Jun, ale ani Ing. 
Škorpík. Bude také zajímavé sledovat kroky Ing. Škorpíka, který si, než vykonával funkci 
starosty, neustále stěžoval na kvalitu pitné vody a podával podněty na Krajskou hygienickou 
stanici. Nyní bude mít možnost s novým OZ tuto situaci napravit.   

O změně OZ bohužel rozhodli zastupitelé obce na jednání dne 20. 12. 2022 bez znalosti věci 
a bez osobní odpovědnosti za toto rozhodnutí, které je proti zájmům obce. Ing. Škorpík je 
v tomto případě ve velkém střetu zájmů. Je to situace, kterou lze charakterizovat glosou, že do 
obce Radešín se navrátily „devadesátky“, tj. období, kdy tento střet zájmů starosty a zároveň 
podnikatele Ing. Škorpíka byl běžný a následně stavěl obce do neřešitelných situací, neboť 
výsledkem byla zcela „vybydlená“ technická infrastruktura bez alokovaných prostředků na 
obnovu, jak požaduje zákon o vodovodech a kanalizacích, popř. infrastruktura kapacitně 
přetížená, vadná technická řešení apod. Uvádí, jaké finanční prostředky vynaložili na opravu 
havarijních stavů přivaděče apod., které nebyly v rámci v PFO alokovány a musely být použity 
z rozpočtu obce za omezení jiných aktivit a přesto byl jimi založen účet PFO a ročně na něj 
vkládáno 50 tis. Kč. Tuto částku noví zastupitelé snížili na polovinu, přestože by se mělo 
správně alokovat 300 tis. Kč. Další věci okolo kalkulací vodného a stočného, VUME a VUPE ani 
nezmiňuje – přes jím nabízené vysvětlení, o to nikdo neměl zájem. Závěrem konstatuje, že Ing. 
Jun s Ing. Škorpíkem si mohou být jisti, že bude jejich kroky pečlivě sledovat a pokud způsobí 
svým jednáním obci škodu, podnikne proti nim a zastupitelům Doležalovi, Kutílkovi a Adamcové 
logické kroky inspirované Ing. Škorpíkem, když byl v opozici. Odejít bez zodpovědnosti jako OZ 
a představitelé obce do roku 2018 již nebude možné.  

Vodoprávní úřad dal současně účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
před vydáním rozhodnutí ve věci v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, a to ve 
lhůtě 5 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení s tím, že po 
uplynutí stanovené lhůty bude vydáno rozhodnutí. Jednalo se o lhůtu pro seznámení 
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění 
námitek, námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž se nepřihlíží. 
V této lhůtě se nikdo nevyjádřil. 

K řízení byly doloženy tyto podklady: 

- žádost obce Radešín o změnu odborného zástupce provozovatele ze dne 23. 1. 2023, 

- písemný souhlas Ing. Milana Juna ze dne 24. 1. 2023 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),  
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- žádost Ing. Milana Juna doručenou dne 1. 3. 2023 o zasílání písemností na doručovací 
adresu Svratouch 274, 539 42 Svratouch. 

K vyjádření Ing. Tulise ze dne 16. 2. 2023 uvádí krajský úřad, OŽPZ následující:  

Ing. Tulis nesouhlasí s ustanovením Ing. Juna OZ provozovatele a uvádí řadu důvodů, proč by 
tomu tak nemělo být. Krajský úřad, OŽPZ se nebude vyjadřovat k jednotlivě uvedeným  
důvodům, ale zaujme k této problematice stanovisko jako k celku.  

Námitky uplatněné Ing. Tulisem se v podstatě jeví jako subjektivní. Většina z nich se ani netýká 
projednávané věci, např. jde o námitky vztahující se k rozhodování zastupitelstva obce, tvorbě 
PFO, ke vzdálenosti bydliště nového OZ od Radešína a vyčíslení nákladů na cestovné, 
uváděnému střetu zájmů Ing. Škorpíka, zpochybňované dostatečné odbornosti OZ. Je věcí obce 
jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro veřejnou potřebu, s kým jako OZ uzavře 
smlouvu a jaké konkrétní činnosti si v rámci smluvního vztahu s OZ sjedná.  

Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace v souladu s ustanovením 
§ 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích jen osobě, která a) je oprávněna provozovat 
živnost podle zvláštního zákona, b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo s vlastníkem 
vodovodu nebo kanalizace uzavřela smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci 
provozovat; v případě, že vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovody nebo 
kanalizacemi jiných vlastníků, musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou 
dohodu podle § 8 odst. 3, c) sama nebo její odborný zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající 
požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení 
k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 
v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace, a to: 1. 
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody 
a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody 
a kanalizace, jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo 
kanalizace; 2. vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu 
v oblasti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, 
jedná-li se o více než 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace. 

Krajský úřad, OŽPZ posoudil podanou žádost o změnu OZ provozovatele včetně předložených 
dokladů o kvalifikaci odborného zástupce provozovatele (doklad o dosaženém požadovaném 
odborném vzdělání a potvrzení o praxi odborného zástupce provozovatele) a dospěl k závěru, 
že Ing. Jun splňuje požadavky na OZ provozovatele, tak jak je vymezuje ustanovení § 6 odst. 2 
písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích, a to jak dosažené požadované odborné vzdělání, 
tak i příslušnou praxi. V tomto případě je krajský úřad, OŽPZ povinen kladně rozhodnout 
o podané žádosti a povolení resp. jeho změnu vydat.  

Krajský úřad nemůže předjímat, že navržená osoba OZ provozovatele nebude vykonávat tuto 
činnost řádně. V souladu s ustanovením § 6 odst. 11 zákona o vodovodech a kanalizacích musí 
být OZ provozovatele ve smluvním vztahu s provozovatelem. Zákon nepředepisuje konkrétní 
smluvní vztah mezi OZ a provozovatelem. Protože zákon o vodovodech a kanalizacích 
nespecifikuje povinnosti OZ provozovatele, je tedy věcí provozovatele, jaké konkrétní činnosti si 
v rámci smluvního vztahu s OZ sjedná.  

Účinnost tohoto rozhodnutí je ode dne nabytí jeho právní moci.  

Protože bylo zjištěno, že výše citovanými právními předpisy stanovené podmínky pro povolení 
k provozování kanalizace a ČOV byly splněny (zejména srov. kumulativní požadavky  § 6 odst. 2 
písmeno a), b) a c) zákona o vodovodech a kanalizacích), bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí. Krajský úřad, OŽPZ podotýká, že splněním (prokázáním) uvedených 
zákonných požadavků vzniká žadateli nárok na vydání povolení, tj. správní orgán nedisponuje 
možností v rámci správního uvážení povolení nevydat.  
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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:  16. 3. 2023 

Ing. Radka Straková  

úředník odboru životního prostředí a zemědělství  

Rozdělovník: 

Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou: 

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

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

- Ing. Milan Jun, Nížkov 137, 592 12 Nížkov, doručovací adresa: Svratouch 274, 539 42 
Svratouch  

- Ing. Miloslav Škorpík, Radešín 26, 592 55 Bobrová zastoupený JUDr. Zdeňkem Horáčkem, 
Ph.D., advokátem, Kaizlovy sady 434/13, 186 00 Praha 8 (prostřednictvím datové schránky) 

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky):  

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad, 
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
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