KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
Č. j.: JMK 167411/2018
Sp. zn.: S – JMK 63476/2018 OŽP-Cib
Vyřizuje: Ing. Michal Cibulka
Telefon: 541 652 690
Datum: 03.12.2018

Oznámení
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 02.05.2018 žádost
společnosti Landmann, s. r. o., Kapucínská 185/8, 692 01 Mikulov, IČ: 60736666 o změnu povolení
k nakládání s vodami, spočívající v prodloužení doby jeho platnosti do 30.06.2028. Předmětné
nakládání s vodami spočívá v odběru povrchových vod závlahovou čerpací stanicí ČS Březí ze
Závlahového kanálu Brod nad Dyjí – Bulhary – Valtice, které bylo vydáno Městským úřadem Mikulov,
odborem životního prostředí, ze dne 21.04.2009, sp. zn. VOD/9449/2009/VICL a změněno
rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. j. JMK 113766/2009, vyhotoveným dne
27.08.2009, rozhodnutím č. j. JMK 92342/2011, vyhotoveným dne 09.12.2011 a rozhodnutím č. j.
JMK 57975/2013, vyhotoveným dne 25.10.2013. Uvedeným dnem podání žádosti bylo v dané věci
zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
„správní řád“).
Žádost společnosti Landmann, s. r. o., je posuzována na podkladě ustanovení § 12
odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Jelikož se předmětný záměr týká hraničních vod, bylo v souladu s § 107 odst. 1 písm. c) požádáno
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí o stanovisko k projednávané věci. Na
základě této žádosti bylo zdejšímu vodoprávnímu úřadu doručeno stanovisko Ministerstva
zemědělství vyhotovené dne 14.06.2018, pod č. j. 33592/2018-MZE-15121 a stanovisko Ministerstva
životního prostředí, vyhotovené dne 20.11.2018 č. j. MZP/2018/740/1189. Ministerstvo životního
prostředí ve svém stanovisku uvedlo, že po projednání s rakouskou stranou, vzhledem k stále
trvajícímu stavu sucha s nejistým výhledem v následujících letech, doporučuje prodloužení
předmětného nakládání s vodami vydat pouze s platností na 5 let a nikoliv požadovaných 10 let.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu,
zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší
vodoprávní úřad určuje lhůtu do 20.12.2018, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy viz § 115 odst. 8 vodního zákona. K
později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje. Po termínu 20.12.2018 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro
vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po dni 03.01.2019. Zároveň do
tohoto termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k úplným pokladům pro
rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.
Do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru je možno nahlédnout na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3, místnost 408A v úřední
dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu.
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Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná
součást.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz
musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba dále
předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Byly shromážděny následující doklady:
- Žádost oprávněného na předepsaném formuláři včetně příloh,
- stanovisko povodí Moravy, s. p., ze dne 02.03.2018, zn. PM012887/2018-203/Pe,
- stanovisko Ministerstva zemědělství vyhotovené dne 14.06.2018, pod č. j. 33592/2018-MZE15121,
- stanovisko Ministerstva životního prostředí, vyhotovené dne 20.11.2018 č. j.
MZP/2018/740/1189.
Stručně k věci:
V daném případě jedná o odběr vody čerpací stanicí ČSZ Březí ze Závlahového kanálu Brod nad Dyjí –
Bulhary – Valtice (B-B-V), který je dotovaný podávací čerpací stanici ČS I. – Dolní Dujnajovice
z vodního díla Nové Mlýny.
Rozhodnutím Městského úřadu Mikulov, odboru životního prostředí, ze dne 21.04.2009, sp. zn.
VOD/9449/2009/VICL bylo oprávněnému povoleno nakládání s vodami – odběr povrchových vod
závlahovou čerpací stanicí ČSZ Březí ze Závlahového kanálu Brod nad Dyjí – Bulhary – Valtice pro
potřeby závlah. Toto rozhodnutí bylo vydáno v rozsahu:
Qmax.
= 84 l/s
Qmax. měs. = 20,3 tis. m3/měs.
Qmax. rok. = 81,2 tis. m3/rok
Předmětná změna nakládání s vodami spočívá v prodloužení doby platnosti původního nakládání
s vodami, tedy povolení k odběru povrchových vod závlahovou čerpací stanicí ČSZ Březí ze
Závlahového kanálu Brod nad Dyjí – Bulhary – Valtice pro potřeby závlah a převádění části závlahové
vody do zahraničí a její užití k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin. Rozsah původního
nakládání s vodami a podmínky měněného povolení zůstávají stejné.

Ing. Mojmír Pehal v. r.
vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství
odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. Landmann, s. r. o.
2. Povodí Moravy, s. p.
3. Obec Březí
Na vědomí:
4. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí
5. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany vod
6. Ministerstvo zemědělství ČR, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
7. Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Marxergasse 2, 1030 Wien
(Občanské sdružení má postavení účastníka řízení, jestliže písemně požádá o postavení účastníka
řízení do 8 dnů ode dne vyvěšení této písemnosti, s odkazem na § 115 odst. 7 vodního zákona)

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
cibulka.michal@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

