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Členským obcím  
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
 
Praha dne 27.8.2014 
 
Věc:   Informace o nových skutečnostech vypořádání SMJ. 
  
Vážení, 
I. 
Dne 22.8.2014 bylo do naší kanceláře doručeno rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, č.j. MV- 
133594-62/ODK-2013, ze dne 20.8.2014, kterým správní orgán rozhodl o přezkumu 
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina vedeném pod č.j. KUJI 63081/2013, sp. zn. 
OOSČ 467/2013 OOSC/22, vydaného dne 18.9.2013, kterým Krajský úřad Kraje Vysočina 
rozhodl o vlastnickém právu k tzv. majetku vloženému ve prospěch SMJ s tím, že SVAK je 
povinen tento majetek SMJ vydat, včetně veškeré dokumentace. 
 
II. 
Výše uvedeným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR bylo toto rozhodnutí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina zrušeno a vráceno k dalšímu projednání tomuto orgánu. Účinky tohoto 
rozhodnutí nastávají ke dni 18.9.2013. Ministerstvo vnitra ČR shrnulo, že pravomoc 
Krajskému  úřadu k takovémuto rozhodnutí nepříslušela. 
 
III. 
Předpokládáme, že toto rozhodnutí bude ze strany SMJ napadeno rozkladem adresovaným 
Ministrovi vnitra, nicméně faktem je, že výše uvedené rozhodnutí Krajského úřadu bylo 
zrušeno, tedy SVAK je nadále vlastníkem tohoto majetku.  
 
IV. 
Dne 27.8.2014 bylo do naší kanceláře doručeno rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, č.j. MV- 
133471-62/ODK-2013, ze dne 26.8.2014, kterým správní orgán rozhodl o přezkumu 
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina vedeném pod č.j. KUJI 61198/2013, sp. zn. 
OOSČ 448/2013 OOSC/25, vydaného dne 12.9.2013, kterým Krajský úřad Kraje Vysočina 
rozhodnul o vydání tzv. majetku s právem hospodaření ve prospěch SMJ s tím, že SVAK je 
povinen tento majetek SMJ vydat, včetně veškeré dokumentace. Přezkumné řízení bylo 
zastaveno. Důvodem je skutečnost, že majetek s právem hospodaření byl vždy ve 
vlastnictví SMJ, a rozhodnutí pouze o vydání majetku je v kompetenci úřadu (tzv. 
deklaratorním rozhodnutím). 
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V. 
Dále se nám podařilo zajistit sdělení Ministerstva vnitra  ČR ze dne 10.5.2010, č.j. MV-
22824-6/ODK-2010 k vyřízení podnětu ochrany před nečinností Krajského úřadu 
v zahájeném řízení (3.3.2010) o přezkum zákonnosti veřejnoprávní smlouvy-zakladatelské 
smlouvy SVAK. Z této listiny jasně plyne, že jak zakladatelská smlouva SVAK, tak jeho 
stanovy jsou dokumenty vystavené plně v souladu s příslušnými zákonnými normami a 
svobodnou vůlí členských obcí. Tuto skutečnost sdělujeme z důvodu, jakými všemi 
prostředky se snaží SMJ rozvrátit za každou cenu svazek. 
 
JUDr. Petr Šurka 
 
Přílohy: dle textu 


