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USNESENÍ
Ministerstvo zemědělství, které je nadřízeným správním orgánem podle ustanovení
§ 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo
podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu,
t a k t o:
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství,
p r o d l u ž u j e do 30. dubna 2020
zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí Městského
úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče, č.j.
MUHU/32268/2019Šb ze dne 1. 10. 2019, kterým byl schválen stavební záměr podle
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
předpisů (vodní zákon) a ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavením řádu, ve znění pozdějších předpisů na stavbu vodního
díla „Vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 46/3 v k. ú. Bystrá, pro stavebníky Oldřicha

Kroupu a Ludmilu Kroupovou. Současně bylo městským úřadem povoleno příslušné
povolení k nakládání s vodami podle vodního zákona.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
• Oldřich Kroupa, nar. 15. 3. 1954, Na Rybníčku 1323, 396 01 Humpolec
• Ludmila Kroupová, nar. 4. 4. 1956, Na Rybníčku 1323, 396 01 Humpolec

ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy
povodí, (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), obdrželo dne 14. 2. 2020 od Krajského
úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“), žádost č.j. KUJI 15497/2020 ze dne 14. 2. 2020 o prodloužení lhůty pro vydání
rozhodnutí ve výše uvedené věci. Žádost o prodloužení lhůty odůvodnil tím, že krajský
úřad musí za účelem odvolání provést nejen právní, ale i faktické posouzení daného
problému. Po prostudování spisového materiálu dospěl k názoru, že předložená
hydrogeologická vyjádření předložená žadateli i odvolateli se zdají rozporná, proto
požádal Českou geologickou službu o zpracování posudku na obě vyjádření osob
s odbornou způsobilostí včetně projektu a doplňku projektu na stavbu studny. Tento
odborný posudek obdržel krajský úřad dne 30. 1. 2020. Dále byl krajský úřad
zástupcem stavebníků požádán o prodloužení termínu k vydání vyjádření k tomuto
novému podkladu z důvodu změny zplnomocněného zástupce, což mu krajský úřad
umožnil a usnesením lhůtu k vyjádření prodloužil do 21. 2. 2020.
Ministerstvo zemědělství je toho názoru, že krajský úřad musí řádně zjistit stav věci,
o němž nejsou důvodné pochybnosti v souladu s ustanovením § 3 správního řádu,
a dát účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem ke
složitosti posouzení předložených podkladů a změně zástupce stavebníka, kterými
došlo k prodloužení správního řízení, Ministerstvo zemědělství vyhovělo žádosti
krajského úřadu a lhůtu k vydání rozhodnutí o odvolání prodloužilo, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto usnesení.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto usnesení může účastník řízení, jemuž se usnesení oznamuje podle
ustanovení § 76 odst. 5 a ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad.
V rozkladu se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo,
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u Ministerstva
zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov
17, 117 05 Praha 1. Podaný rozklad nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5
správního řádu odkladný účinek. Rozklad jen proti odůvodnění usnesení je
nepřípustný.

otisk úředního razítka
Ing. Daniel Pokorný
ředitel odboru
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Rozdělovník
Oznamuje se:
1. Oldřich Kroupa a Ludmila Kroupová, Na Rybníčku 1323, 396 01 Humpolec,
zastoupeni JUDr. Ladislavem Sedlákem, advokátní kancelář, Nerudova 185,
396 01 Humpolec - DS
2. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava –
DS
3. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – k vyvěšení na ÚD - DS
Ostatní účastníci (vyrozumění veřejnou vyhláškou):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jarmila Janeková, Smetanova 46, 396 01 Humpolec
Libor Janek, Palackého 832, 396 01 Humpolec
Petr Janek, K Horoměřicům 1183/49, 160 00 Praha 6 - Suchdol
Stanislav Zeman, Masarykova 75, 396 01 Humpolec
Jaroslav Galoda, Gercenova 901/13, 102 00 Praha - Hostivař
Stanislav Šebela, Nerudova 959, 396 01 Humpolec
Zdenka Šebelová, Nerudova 959, 396 01 Humpolec
Karel Ferus, K Louži 1256/6, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Martin Vtípil, Nad Přehradou 467, 109 00 Praha – Horní Měcholupy
Ing. Ludmila Seidlová, Štětínská 365/13, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Obec Bystrá, Bystrá 50, 396 01 Humpolec

Na vědomí:
• Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, Horní
náměstí 300, 396 22 Humpolec – DS
• Městský úřad Humpolec, stavební úřad, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
– DS

Veřejná vyhláška - Úřední deska Ministerstva zemědělství – zde
(§ 25 odst. 2 správního řádu)
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Veřejná vyhláška
- Elektronická
(www.eagri.cz) – zde
(§ 25 odst. 2 správního řádu)

Ing. Helena Pijálková
Ing. Helena Pijálková

úřední

deska

Ministerstva

zemědělství

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Veřejná vyhláška - Úřední deska příslušného vodoprávního úřadu
(§ 25 odst. 3 správního řádu) - Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
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Krajský úřad Kraje Vysočina se žádá o bezodkladné vyvěšení usnesení na své
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.
Dále se úřad žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí usnesení Ministerstvu
zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí,
k tomuto číslu jednacímu.
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