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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

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

                                                                                                          

                                                                                                                                        Dle rozdělovníku 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) jako 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 
písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh 
opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci aktualizace rozsahu záplavového území 
a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Jihlava v říčním 
kilometru (dále jen „ř. km“) 51,477 – 185,850 (pod vodním dílem Dalešice po pramennou oblast 
Jihlavy nad obcí Jihlávka) na území Kraje Vysočina. Návrh podal dne 18. 11. 2015 pod zn. 
PM060487/2015-210/Zen správce tohoto významného vodního toku a správce povodí, tj. Povodí 
Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (dále jen „Povodí Moravy, s.p.“). 

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny 
záplavového území významného vodního toku Jihlava v ř. km 51,477 na levém břehu 
(hranice mezi Krajem Vysočina, k.ú. obce Lhánice a krajem Jihomoravským, k.ú. obce 
Biskoupky na Moravě pod vodním dílem Dalešice) a v ř. km 54,176 na pravém břehu (hranice 
mezi Krajem Vysočina, k.ú. obce Dukovany a krajem Jihomoravským, k.ú. obce Jamolice pod 
vodním dílem Dalešice) až po ř. km 185,850 (pramennou oblast nad obcí Jihlávka) na území 
Kraje Vysočina. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104  
odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona, ustanovení § 25 
a ustanovení § 172, § 173 správního řádu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 
Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, na základě 
návrhu správce významného vodního toku Jihlava a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., 
podaného dne 18. 11. 2015 pod zn. PM060487/2015-210/Zen nově 

I. stanovuje 

podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona aktualizovaný rozsah záplavového území 
významného vodního toku Jihlava v ř. km 51,477 – 185,850 (od ř. km 51,477 na levém břehu - 
hranice mezi Krajem Vysočina, k.ú. obce Lhánice a krajem Jihomoravským, k.ú. obce Biskoupky 
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na Moravě a od ř. km 54,176 na pravém břehu - hranice mezi Krajem Vysočina, k.ú. obce 
Dukovany a krajem Jihomoravským, k.ú. obce Jamolice pod vodním dílem Dalešice po 
pramennou oblast nad obcí Jihlávka) na území Kraje Vysočina. Významný vodní tok Jihlava je 
uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních 
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků pod pořadovým číslem 
775, identifikátor vodního toku: 10100008. Záplavové území významného vodního toku Jihlava 
na území Kraje Vysočina v úseku od ř. km v ř. km 51,477 – 185,850 se stanovuje pro výskyt 
přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a 
stoletý průtok – Q5, Q20 a Q100) v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením 
záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1 : 10 000). 

Mapové listy A.201. a A.101 – A.110., číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-001.  

II. vymezuje 

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného 
vodního toku Jihlava v ř. km 51,477 – 185,850 (od ř. km 51,477 na levém břehu - hranice mezi 
Krajem Vysočina, k.ú. obce Lhánice a krajem Jihomoravským, k.ú. obce Biskoupky na Moravě a 
od ř. km 54,176 na pravém břehu - hranice mezi Krajem Vysočina, k.ú. obce Dukovany a krajem 
Jihomoravským, k.ú. obce Jamolice pod vodním dílem Dalešice po pramennou oblast nad obcí 
Jihlávka) na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu mapových podkladů včetně aktivní zóny 
záplavového území v měřítku 1:10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření. Mapové 
listy A.Z.201. a A.Z.101 – A.Z.110. 

Dotčená katastrální území: 

Navrhovaným záplavovým územím Jihlavy (ř. km 51,477 – 185,850) v Kraji Vysočina včetně 
vymezení aktivní zóny jsou dotčena tato katastrální území: Jihlávka, Horní Ves, Horní Cerekev, 
Švábov, Batelov, Dolní Cerekev, Kostelec, Cejle, Dvorce, Jihlava, Rantířov, Vyskytná nad 
Jihlavou, Plandry, Malý Beranov, Velký Beranov, Luka nad Jihlavou, Bítovčice, Kamenice, Horní 
Smrčné, Chlum, Bransouze, Číchov, Přibyslavice, Číhalín, Nová Ves, Petrovice, Třebíč, 
Kožichovice, Slavičky, Vladislav, Koněšín, Číměř, Mohelno, Dukovany a Lhánice. 

Dle ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání 
předmětného opatření obecné povahy se nebude konat. 

O d ů v o d n ě n í 

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ obdržel dne 18. 11. 2015 pod zn. PM060487/2015-210/Zen 
žádost Povodí Moravy, s.p., o stanovení aktualizovaného záplavového území významného 
vodního toku Jihlava (v ř. km 51,477 – 185,850 pod vodním dílem Dalešice po pramennou 
oblast Jihlavy nad obcí Jihlávka) a vymezení aktivní zóny na území na území Kraje Vysočina.  

Tento návrh byl doplněn o změnu aktivní zóny záplavového území na k.ú. Jihlava – Helenín, 
která byla doručena Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ dopisem Povodí Moravy, s.p. dne 
8. 12. 2015 pod zn.: PM 066477/2015-210/Zen.  

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ v rámci projednání návrhu záplavového území včetně 
vymezení aktivní zóny s dotčenými orgány v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního 
řádu, dal dopisem ze dne 25. 1. 2016 č.j. KUJI 7809/2016, sp.zn. OŽPZ 3002/2015 Ol-2 
dotčeným orgánům možnost vyjádřit se k výše uvedenému návrhu do 15 dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení. Podklady pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových 
stránkách Kraje Vysočina. Ve stanovené lhůtě obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ 
stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování ze dne 1. 2. 2016 č.j. 
ORÚP 5906/16 – SPIS 5/2016/FS, který uvádí, že má připomínky týkající se zejména správního 
území obcí Horní Smrčné, Chlum, Bransouze, Číchov, Červená Lhota, Přibyslavice, Číhalín, 
Nová Ves, Petrovice a Kožichovice, městyse Vladislav a města Třebíč (k.ú. Sokolí, Řípov, 
Podklášteří, Třebíč a Ptáčov). Žádá o upřesnění aktivní zóny v uvedených obcích tak, aby 
nezasahovala do zastavěného území, stabilizovaných ploch a ploch zastavitelných, jak je 
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uvedeno ve vznesených připomínkách jejich stanoviska pro jednotlivé uvedené obce. Krajský 
úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zaslal tyto připomínky Povodí Moravy, s.p. dopisem ze dne 
22. 2. 2016 č.j. KUJI 16775/2016, sp.zn. OŽPZ 3002/2015 Ol-5 s žádostí o stanovisko. 

Povodí Moravy, s.p. zaslalo Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ stanovisko dopisem ze dne 
29. 3. 2016 pod zn. PM18000/2016-210/Zen ve kterém je uvedeno následující: 

- na základě připomínek Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování k výše 
uvedené akci – byly provedeny změny s ohledem na mapové podklady používané pro 
zpracování územního plánu, týkající se převážně stávající zástavby a výhledově výstavby ČOV. 

Tyto změny se dotýkají výkresů A.Z.107 – A.Z.110. Aktuální výkresy zaslalo Povodí Moravy, s.p. 
jako součást svého stanoviska a tyto změny jsou již promítnuty v elektronickém návrhu 
záplavového území. 

Aktualizovaný návrh záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Jihlava 
vypracovalo Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací v letech 2012 
– 2015 na základě nového geodetického zaměření toku v období let 2012 – 2015 a aktuálních 
hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno. 

Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody 
byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11. 
Matematickým modelem je popsán průtok korytem významného vodního toku Jihlavy včetně 
souvisejících inundací a veškerých objektů na toku. 

Záplavové území je aktualizováno podle nových mapových podkladů ZABAGED a je v situacích 
1 : 10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Záplavové území je 
aktualizováno v celé délce toku, včetně úseku protipovodňové ochrany v Třebíči. 

Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1 : 10 000. 

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění 
odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody 
a případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje 
Povodí Moravy, s.p. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají 
z ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby 
a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů. 

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové 
poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat 
a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby 
v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro 
případ průtoku větších vod než Q100. 

Vodoprávní úřad nestanovuje podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona omezující 
podmínky v záplavovém území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního 
zákona snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a zdravotní 
nezávadnosti vod.  

Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území 
včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného 
vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením  
§ 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4 
vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém 
území nebo mohou zhoršit průběh povodně.  

Stanovená záplavová území významného vodního toku Jihlava jsou závazným podkladem pro 
územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do 
jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. Stanovená záplavová území jsou i výchozím podkladem pro 
vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí. 
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Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o 
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro významný vodní tok Jihlava 
mapy povodňového ohrožení a mapy povodňového rizika. Na významném vodním toku Jihlava 
jsou vymezeny úseky s významným povodňovým rizikem v Batelově, Kostelci, Jihlavě, Malém 
Beranově, Přibyslavicích a Třebíči. Povodňovým rizikem se rozumí kombinace 
pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných nepříznivých účinků. 
Mapy povodňového ohrožení byly zpracovány v celém úseku vodního toku na základě rozsahu 
povodně Q5 ,Q20 ,Q100 a Q500, hloubek, rychlostí a pravděpodobnosti překročení. Mapy 
povodňového ohrožení jsou limitem využití území a budou zahrnovány do územních plánů. 
Mapy povodňového ohrožení ve vymezených úsecích s významným povodňovým rizikem jsou 
součástí Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Součástí Plánů pro zvládání 
povodňových rizik jsou „Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem“, kde pro 
každý úsek s významným povodňovým rizikem je povodňové ohrožení a povodňové riziko 
vyhodnoceno a jsou navrženy obecné i konkrétní opatření ke snížení povodňové rizika 
(informace o těchto dokumentech jsou na stránkách Povodí Moravy, s.p. : http://pop.pmo.cz/). 

V rámci zpracování aktualizace záplavového území významného vodního toku Jihlava jsou 
vyhotoveny mapy povodňového ohrožení a povodňových rizik nejen ve vymezených úsecích 
s významným povodňovým rizikem, ale v celé délce zpracovaného záplavového území toku.  
Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce toku ke 
stavbám v záplavovém území, pro vodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce.  

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik by měly být zahrnuty v územních a 
povodňových plánech. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního 
zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Jihlava 
a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.  

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu 
podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit 
v přezkumném řízení.  

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy 
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se 
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho 
odůvodnění. 

Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy, 
kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije 
ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné 
námitky. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ vyzývá v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 
4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly 
písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.  

Veškeré podklady v elektronické podobě k návrhu záplavového území včetně vymezení 
aktivní zóny významného vodního toku Jihlava jsou k nahlédnutí na webových stránkách 
Kraje Vysočina, v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství/oddělení 
vodního hospodářství/záplavová území  

https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=65363&id=4073068  

Do podkladů pro stanovení záplavového území v tištěné podobě je možno nahlédnout na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, dveře č. 1.41 C (úřední dny  

http://pop.pmo.cz/
https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=65363&id=4073068
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pondělí a středa, úřední hodiny 8.00 hod. až 16.00 hod.). Po telefonické dohodě (tel.: 564 602 
266) lze do podkladů nahlédnout i mimo úřední dny.  
 
 
 
 
Iva Olšanová v.r. 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Statutární město, města, městyse a obce: Jihlava, Třebíč, Horní Cerekev, Batelov, Dolní 
Cerekev, Luka nad Jihlavou, Kamenice, Vladislav, Jihlávka, Horní Ves, Švábov, Kostelec, 
Cejle, Dvorce, Rantířov, Vyskytná nad Jihlavou, Plandry, Malý Beranov, Velký Beranov, 
Bítovčice, Horní Smrčné, Chlum, Bransouze, Číchov, Přibyslavice, Číhalín, Nová Ves, 
Petrovice, Kožichovice, Slavičky, Koněšín, Číměř, Mohelno, Dukovany a Lhánice se žádají 
o vyvěšení celého tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po 
dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému 
úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ. 

Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou. 

Datum vyvěšení:     Datum sejmutí: 

………………………………………………….     ………………………………………………. 

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 
 
Rozdělovník: 

Města, městyse a obce pro vyvěšení na úřední desce (obdrží prostřednictvím datové 
schránky): 

- Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
- Město Třebíč, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 1 
- Město Horní Cerekev, náměstí T. G. Masaryka 71, 394 03 Horní Cerekev  
- Obec Jihlávka, Jihlávka 140, 588 51 Batelov 
- Obec Horní Ves, Horní Ves 88, 393 01 Pelhřimov  
- Obec Švábov, Švábov 37, 588 51 Batelov 
- Městys Batelov, náměstí Míru 148, 588 51 Batelov 
- Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev  
- Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostele u Jihlavy  
- Obec Cejle, Cejle 100, 588 51 Batelov 
- Obec Dvorce, Dvorce, 21, 588 51 Batelov 
- Obec Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 
- Obec Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 
- Obec Plandry, Plandry 30, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 
- Obec Malý Beranov, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava  
- Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov 
- Městys Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou  
- Obec Bítovčice, Bítovčice 124, 588 22 Luka nad Jihlavou  
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- Městys Kamenice, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy 
- Obec Horní Smrčné, Horní Smrčné 20, 675 07 Čechtín 
- Obec Chlum, Chlum 63, 675 07 Čechtín 
- Obec Bransouze, Bransouze 40, 675 21 Okříšky  
- Obec Číchov, Číchov 102, 675 21 Okříšky 
- Obec Přibyslavice, Přibyslavice 4, 675 21 Okříšky 
- Obec Číhalín, Číhalín 13, 675 07 Čechtín  
- Obec Petrovice, Petrovice 68, 675 21 Okříšky 
- Obec Nová Ves, Nová Ves 11, 675 21 Okříšky  
- Obec Kožichovice, Kožichovice 36, 674 01 Třebíč 
- Obec Slavičky, Slavičky 29, 675 01 Vladislav 
- Městys Vladislav, Vladislav 76, 675  01 Vladislav  
- Obec Koněšín, Koněšín 145, 675 02 Koněšín 
- Obec Číměř, Číměř 50, 675 01 Vladislav  
- Městys Mohelno, Mohelno 84, 675 75 Mohelno 
- Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany 
- Obec Lhánice, Lhánice 25, 675 75 Mohelno  

Dále obdrží (prostřednictvím datové schránky): 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno  
- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 

Jihlava 
- Magistrát města Jihlavy, stavební odbor, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
- Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 

Jihlava 
- Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov 
- Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov 
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč 
- Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč  
- Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 116/6, 

674 01 Třebíč  
- Městský úřad Horní Cerekev, odbor výstavby, náměstí T. G. Masaryka 71, 394 03 Horní 

Cerekev  
- Městský úřad Brtnice, stavební úřad, náměstí Svobody 379, 588 32 Brtnice 
- Úřad městyse Batelov, stavební úřad, náměstí Míru 148, 588 51 Batelov 
- Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky 
- Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební úřad, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou  
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, Masarykovo 

náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, 

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Městský úřad Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, náměstí 8. května, 675 55 Hrotovice 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

Obdrží na dodejku: 
- Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA – zde 

(obdrží na dodejku) 
- Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení krizového řízení a bezpečnosti – zde (obdrží na 

dodejku) 

Na vědomí (obdrží prostřednictvím datové schránky): 
- Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
- Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava  

Dále obdrží pro vyvěšení na úřední desce: 

- Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností – zde 
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