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USNESENÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3,
jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. l)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“) rozhodl v řízení vedeném ve věci žádosti společnosti IMOS invest, s.r.o., Tečovice 349,
763 02 Zlín 4, IČ: 42340250, o změnu povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění
odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek do vod povrchových – vodního
toku Morava ve Veselí nad Moravou, k. ú. Zarazice, ve smyslu § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona
t a k t o:
I.
Podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), se určuje účastníkovi řízení, tj. společnosti IMOS invest, s. r. o., Tečovice 349, 763 02
Zlín 4, IČ: 42340250, lhůta pro odstranění nedostatků žádosti uvedených ve výzvě Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č. j. JMK 25337/2019 do 31.05.2019.
II.
Podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, se řízení součastně přerušuje.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 IMOS invest, s. r. o., Tečovice 349, 763 02 Zlín 4, IČ: 42340250

Odůvodnění:
Podáním učiněným dne 30.01.2019 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, požádala společnost IMOS invest, s.r.o., Tečovice 349, 763 02 Zlín 4, IČ: 42340250,
o změnu povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť
nebezpečných a nebezpečných látek do vod povrchových – vodního toku Morava ve Veselí nad
Moravou, k. ú. Zarazice. Měněné povolení k nakládání s vodami bylo vydáno rozhodnutím Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, č. j. JMK 38722/2004 OŽP-Mo, vyhotoveným dne 11.04.2005, platnost
tohoto povolení k nakládání s vodami byla prodloužena rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č.
j. JMK 154746/2010, vyhotoveným 02.02.2011 a rozhodnutím č. j. JMK 95332/2015 vyhotoveným
22.07.2015. Dnem podání předmětné žádosti bylo zahájeno správní řízení ve shora uvedené věci dle
ustanovení § 44 správního řádu.
Údaje o nakládání s vodami:
- související vodní dílo: kanalizace pro veřejnou potřebu
- název vodního toku – recipientu: Morava
- říční kilometr: 139
- účel povoleného nakládání s vodami: vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť
nebezpečných a nebezpečných látek do vod povrchových;
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-

místo vypouštění: pozemek p. č. 1005/2, k. ú. Zarazice
hydrologické pořadí: 4-13-02-0160-0-00 - Morava
správce vodního toku a povodí: Povodí Moravy, s. p.
určení polohy místa nakládání s vodami: X = 1193810, Y = 546121
vodní útvar: Morava od toku Olšava po tok Radějovka (MOV_1390)

Předmětem žádosti je prodloužení povolení k nakládání s vodami o 4 roky.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní všem
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy oznamuje dle § 115 odst. 8 vodního zákona ve
vazbě na § 47 správního řádu zahájení řízení ve shora uvedené věci.
Dopisem pod č. j. JMK 25337/2019, vyhotoveným dne 18.02.2019, byl žadatel v souladu s § 45 odst. 2
správního řádu vyzván k doplnění předmětné žádosti o níže uvedené náležitosti uvedené v § 6
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a podle § 8 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích):
- situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do
mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000,
- stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod, včetně ověření orientační
polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků,
- vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod,
- kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení předmětné kanalizace,
připojených subjektů se zakreslením místa vypouštění odpadních vod a místa odběru kontrolních
vzorků a měření množství vypouštěných odpadních vod,
- rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů,
týkající se dané věci, vyžadované zvláštními právními předpisy,
- aktualizovaný provozní řád předmětného vodního díla (kanalizace), ve kterém budou mimo jiné
údaje o množství a kvalitě vypouštěných vod do této kanalizace,
- aktualizovaný kanalizační řád předmětné kanalizace,
- povolení k provozování předmětné kanalizace pro veřejnou potřebu,
- kopii smluv o odvádění odpadních vod prostřednictvím předmětné kanalizace mezi žadatelem a
subjekty připojenými na tuto kanalizaci.
Lhůta pro doložení výše uvedených dokladů byla stanovena do 31.05.2019, protože získání
stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisko správce toku a vyjádření správce
povodí včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a vlivu na vodní útvary si vyžádá minimálně
měsíční lhůtu. Zbylý čas cca dvou měsíců je na přípravu podkladů a korespondenci.
Upozorňuje se dále, že nebudou-li požadované doklady uvedené ve výzvě zdejšího vodoprávního
úřadu č. j. JMK 25337/2019 do 31.05.2019 předloženy, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu zastaveno.
Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vzhledem k tomu, že neobsahovala výše uvedené
náležitosti, které jsou nezbytné pro posouzení věci, rozhodl o přerušení řízení a vyzval žadatele
k odstranění nedostatků podání, k čemuž mu určil přiměřenou lhůtu.
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P o u č e n í ú č a s t n í k ů:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno. Proti výroku I. o
stanovení lhůty může podat odvolání pouze ten, komu je lhůta stanovena. Odvolání se podává
v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo
správnímu orgánu.

Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- IMOS invest, s. r. o., Tečovice 349, 763 02 Zlín 4
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
- Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Ostatní:
- Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování, třída
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 61400, 614 00 Brno
- Oblastní inspektorát ČIŽP BRNO, Lieberzeitova ul. 14, 614 00 Brno
- Krajská hygienická stanice JMK kraje se sídlem v Brně, pracoviště Jeřábkova 4, 602 00 Brno
(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)

Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

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

