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Sdělení k „Podnětu podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  
 
Na odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy (dále jen „odbor životního prostředí“) byla  dne 
02.08.2021 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění (dále jen „zákon“), ve věci pásma hygienické ochrany III. stupně – povodí řeky Jihlavy 
k profilu čerpací stanice Rantířov, které bylo stanoveno rozhodnutím ONV Jihlava, Odborem vodního 
a lesního hospodářství a zemědělství pod č.j. Vod.382/83-Dv.-233 ze dne 14.03.1983 a nabylo právní 
moci dne 30.04.1983. 
 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací sdělujeme následující: 

• Ad. 1) Vámi požadované rozhodnutí, které bylo vydáno ONV Jihlava, Odborem vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství pod č.j. Vod.382/83-Dv.-233 ze dne 14.03.1983 a nabylo právní moci 
dne 30.04.1983, Vám zasíláme přílohou ve formě kopie.  

 

• Ad. 2) Vzhledem k tomu, že v rozhodnutí není stanovena platnost a nebyla podána žádost o jeho 
zrušení případně upravení, zůstává výše uvedené rozhodnutí i nadále v platnosti. 

 

• Ad. 3) Pásmo hygienické ochrany III. stupně, které bylo stanoveno výše uvedeným rozhodnutím, 
se dle platné legislativy považuje za ochranné pásmo vodního zdroje. I když novelou vodního 
zákona č. 14/1998 Sb. byl institut ochranných pásem třetího stupně zrušen, nedotkla se tato 
změna rozhodnutí vydaných do této doby. Rozhodnutí jsou i nadále platná, a to až do okamžiku 
jejich změny nebo zrušení. Toto potvrzuje i výklad Ministerstva životního prostředí, Odboru ochrany 
vod ze dne 22.12.2010, které Vám zasíláme v příloze. 

 

• V profilu  čerpací stanice Rantířov  byl povolen odběr povrchové vody z řeky Jihlavy v množství 
110 l/s a max. 600 000 m3/rok, a to rozhodnutím ONV Jihlava, Odborem vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství pod č.j. Vod.9615/76-Dv.-405 ze dne 17.11.1976.  Rozhodnutí byla 
prodloužena platnost do 31.12.2017 rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP č.j. 
OŽP/3926/2007-4 ze dne 20.11.2007. Dále byla platnost prodloužena rozhodnutím Magistrátu 
města Jihlavy, OŽP ze dne 08.11.2017, č.j. MMJ/OŽP/137163/2017-Nos, a to do 31.12.2027. 
Množství odebírané vody zůstává i nadále beze změny.  

 

 
 
 
Ing. et Ing. Jana Dohnalová  
vedoucí oddělení vodního hospodářství 

 
Mgr. et Bc. Luboš Kliment 
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Příloha, kopie: rozhodnutí č.j. Vod.382/83-Dv.-233 ze dne 14.03.1983, rozhodnutí č.j. Vod.9615/76-
Dv.-405 ze dne 17.11.1976, rozhodnutí č.j. OŽP/3926/2007-4 ze dne 20.11.2007, rozhodnutí č.j. 
MMJ/OŽP/137163/2017-Nos ze dne 08.11.2017, výklad MŽP ze dne 22.12.2010, situace PHO III. 
stupně. 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 11.08.2021 
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