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R O Z H O D N U T Í 

 

 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. 
§104 odst. 2, § 106 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. 
předpisů (vodní zákon) a místně příslušný podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád  

 

 

žadateli – účastníkovi  řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je : 
Obec Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČO 00543772  
 
 

v y d á v á    p o v o l e n í   
 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k 
vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Vílanec zakončené biologickým rybníkem 
do vod povrchových - toku Jihlávka, č.h.p. 4-16-01-0420, ř. km. 10,22,  HGR č. 65500, č. vodního 
útvaru 41699000 Jihlávka po ústí do toku Jihlava,  výústní objekt na poz. p.č. 2319 v k.ú. Vílanec, 
určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK: X: 1136542.00; Y: 670751.20 
takto: 
 
Výúst V1 – odtok z biologického rybníka – poz.p.č. 2319 v k.ú. Vílanec: 
Druh vypouštěných vod : splaškové 
Druh recipientu : vodní tok  
 
Množství vypouštěných odpadních vod :  
prům  l/s  :                     0,4 
max   l/s   :                     0,55    
Měsíční povolené :  1200 m3/měs  
Roční povolené :   14250 m3/rok 
Velikost zdroje znečištění : 279 EO 
 
Kvalita :  
Ukazatel        hodnota „p“ ( mg/l)          hodnota „m“  ( mg/l)    bilance ( t/rok)     
BSK 5                           20               40   0,57  
CHSK-Cr             60             180   2,565 
NL              22               45   0,641 
 
 
 

 
 
Dle rozdělovníku 
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Uložená měření : 
Způsob měření množství vody :  přímý – pomocí cejchované nádoby společně s odběrem vzorků  
Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod :  ANO 
Počet kontrolních profilů :  1 
Četnost sledování ( počet ročně) :  4 -   v pravidelných intervalech 
Typ vzorků : typ „A“– příl č.4 č.401/2015 Sb.ve znění pozd. předpisů, tj. 2 hodinový směsný vzorek 
získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut 
Místo odběru vzorků :  na výusti V1 (nas odtoku z biologického rybníka)  
 
Časové omezení platnosti povolení :  do 31.05.2032  
 
K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti : 
Výsledky měření jakosti  a množství vypouštěných odpadních vod budou předávány  do 31.01. 
kalendářního roku za rok uplynulý Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávnímu úřadu. 
 
Povolení se vydává za těchto podmínek: 
1. Minimální rozsah rozborů odpadních vod v odebíraných kontrolních vzorcích bude odpovídat 

rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím. 
2. Odběry a rozbory vzorků odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi, tj. 

laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku.  
3. Biologický rybník bude provozován v souladu s provozním řádem.  
4. Provozovatel veřejné kanalizace bude sledovat provádění pravidelné údržby předčistících zařízení 

u napojených subjektů (septiky) a dodržování limitů kanalizačního řádu. 
5. Bude veden provozní deník biologického rybníku jako čistícího zařízení, do kterého budou 

zaznamenávány údaje o odběrech kontrolních vzorků včetně výsledků, množství vypouštěných 
odpadních vod, likvidaci odpadů z veřejné kanalizace a revizních šachet. 

6. Změny ve vypouštěném množství a kvalitě, či druhu odpadních vod musí být projednány s  
Magistrátem města Jihlavy, OŽP, vodoprávním úřadem.   

 
 
 

O d ů v o d n ě n í  
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.05.2022 žádost Obce Vílanec, 
Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČO 00543772  o změnu doby platnosti  povolení  k vypouštění odpadních 
vod z veřejné kanalizace obce Vílanec zakončené biologickým rybníkem do vod povrchových - toku 
Jihlávka, č.h.p. 4-16-01-0420, ř. km. 10,22,  HGR č. 65500, č. vodního útvaru 41699000 Jihlávka po 
ústí do toku Jihlava,  výústní objekt na poz. p.č. 2319 v k.ú. Vílanec, určení polohy v souřadnicovém 
systému S-JTSK: X: 1136542.00; Y: 670751.20, vydaného rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, 
OŽP  pod č.j. OŽP/06/11584-5 ze dne 02.04.2007 s platností do 31.12.2016, které bylo změněno 
rozhodnutím č.j. MMJ/OŽP/5000/2012-3 ze dne 13.08.2012 s platností do 31.05.2022. 
 
K žádosti  byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu v znění pozd. předpisů  a další doklady, a to: 

- údaje o vypouštění odpadních vod z biologického rybníku,  
- stanovisko  správce vodního toku a povodí - Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 26.05.2022 pod 

zn. PM-22867/2022/5203/MZ,    
- kladné vyjádření Magistrátu města Jihlavy, orgánu ochrany přírody ze dne 13.07.2022 č.j. 

MMJ/OŽP/122014/2022-JaM,  
- výkres situace se zákresem místa vypouštění. 

 
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, oznámil  příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým 
účastníkůřízení i dotčeným  orgánům  oznámením č.j.: MMJ/OŽP/110812/2022-SaZ ze dne 
21.06.2022 a současně stanovil lhůtu 10 dnů ode dne  doručení  pro  vznesení  námitek či připomínek.   
Dále byli účastníci  řízení a dotčené orgány upozorněni, že  na  námitky, které  nebudou  sděleny  ve  
stanovené  lhůtě,  nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  brát zřetel. Ve stanovené  
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lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námitky připomínky.  
 
K řízení bylo správcem povodí a vodního toku - Povodím Moravy, s.p., Brno vydáno kladné stanovisko 
bez připomínek  
 
Magistrát města Jihlavy, OŽP, orgán ochrany přírody jako dotčený orgán vydal k řízení kladné 
vyjádření dne 13.07.2022 pod č.j. MMJ/OŽP/122014/2022-JaM  bez připomínek. 
 
Vzhledem k tomu, že původní povolení a povolení jeho změny po obsahové stráce neodpovídaly  
současné platné právní úpravě, došlo ke změnám legislativy, bylo vydáno nové povolení k vypouštění 
odpadních vod z veřejné kanalizace obce Vílanec zakončené bilogickým rybníkem  pro 279 
napojených EO s tím, že množství vypouštěných vod a  limity vypouštěného znečištění zůstaly beze 
změn.  
Kontrola jakosti vypouštěných odpadních byla stanovena odebíráním kontrolních vzorků typu A dle 
příl. č.4 nař. vlády č.401/2015 Sb., tj. 2 hodinovým směsným vzorkem, získaným sláváním 8 objemově 
stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 min. na vyústi kanalizace V1 z biologického rybníka 
do  vodního toku  s četností 4x ročně.  
Způsob měření vypouštěných odpadních vod byl stanoven jako přímý – pomocí cejchované nádoby 
společně  s odběrem vzorků.   
Platnost rozhodnutí byla  stanovena v souladu s návrhem v žádosti  na  dobu dalších 10 let, tj. do 
31.05.2032.  
 
Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné v rámci správního 
řízení provést místní šetření.  
 
Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za 
následek nedosažení dobrého stavu vod.   
 
S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
 

Poučení účastníků  
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke  Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným 
prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.  V podaném odvolání se uvede, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo.  
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání 
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

             

             

 

 

 

 

Ing. et Ing. Jana Dohnalová, v.r. 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení do vlastních rukou (obdrží prostřednictvím datové schránky): 
Obec Vílanec, 588 35 Vílanec 45, IČO 00543772  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013 
 

Dotčené orgány : 
Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany přírody 
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