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Oznámení o zahájení vodoprávního řízení s výzvou k doložení požadovaných dokladů
Dne 09.11.2018 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí podání, společnosti
STRABAG, a. s, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci
Ing. Josefem Jeschem, CSc., Konopná 446, 664 61 Rajhradice, ve věci žádosti o změnu (prodloužení
platnosti) povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – Dvorský p.
Výše uvedená žádost je posuzována na podkladě ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místě příslušný správní orgán,
ve smyslu § 104 odst. 2 písm. d) ve vazbě na ustanovení § 107 odst. 1 písm. l) vodního zákona oznamuje, že
dnem 09.11.2018 bylo zahájeno vodoprávní řízení ve shora uvedené věci, dle ustanovení § 115 vodního
zákona a dle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“).
Žadatelem byly doloženy tyto doklady:
- žádost ve výše uvedené věci,
- zmocnění pro Ing. Josefa Jesche, CSc. k jednání ve výše uvedené věci,
- povolení k nakládání s vodami č. j.: JMK 125667/2015,
- doklady o funkčnosti ČOV,
- vyhodnocení odborného servisu při provozování čistírenských zařízení v areálu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje po prozkoumání doložených dokladů zjistil, že nebyly doloženy veškeré
doklady dle § 3c vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu nutné k posouzení
dané věci, a proto vyzývá žadatele k doložení těchto dokladů:
-

vyjádření správce vodního toku (Povodí Moravy, s. p.),
stanovisko správce povodí (Povodí Moravy, s. p.),
závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (Magistrát města Brna, odbor
životního prostředí).

Lhůta pro odstranění nedostatků podání je stanovena samostatným usnesením Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ze dne 06.12.2018, č. j.: JMK 169375/2018. Tímto usnesením je zároveň řízení
přerušeno do doby dodání požadovaných dokladů.
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Do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru je možno nahlédnout na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3, kancelář 411A (průchodem do
budovy IMOSu) v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 a případně po telefonické domluvě i v jiném
termínu.
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.
Občanským sdružením, která požádala o informace o zahajovaných řízeních, bude informace o tomto
zahájeném vodoprávním řízení sdělena zveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje
a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby bylo možné požádat o postavení účastníka
řízení do 8 dnů ode dne sdělení této informace.

Ing. Mojmír Pehal, v. r.
vedoucí oddělení vodního
a lesního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Ing. Marta Hanáková
Město Brno, jehož katastrální území je dotčeno, se žádá o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 dnů
na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto oznámení zpět na adresu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- STRABAG, a. s., (doručí se zástupci - Ing. Josef Jesch, CSc., Konopná 446, 664 61 Rajhradice)
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
- Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00 Brno
- Jedla Pavel, Šromova 488/41, 643 00 Brno - Chrlice
Na vědomí:
- Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- ÚMČ Brno – Chrlice, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno
- Magistrát města Brna, OVLHZ, Kounicova 67, 601 67 Brno

Sdělení se v souladu s § 115 odst. 7 vodního zákona zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup pro občanská sdružení, která
podala žádost o informace o zahajovaných řízeních na úseku vodního hospodářství.
Občanské sdružení má postavení účastníka řízení, pokud se písemně přihlásí do 8 dnů ode dne doručení
této písemnosti u Krajského úřadu Jihomoravského kraje (viz § 115 odst. 7 vodního zákona).
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