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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
změna povolení k nakládání s povrchovými vodami
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně a místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 10 a 11
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů
oznamuje zahájení vodoprávního řízení dnem 11.5.2018
na základě žádosti podané žadatelem
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, IČO 70890013
ve věci
žádosti o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání (akumulaci) v jezové zdrži
klapkového jezu na VVT Svratce, ř. km 34,970, spočívající ve změně doby platnosti povolení k nakládání
s vodami - ke stávajícímu vodnímu dílu:
„Jez Rajhrad v ř. km 34,970 vodního toku Svratky“
a to na dobu užívání vodního díla.
Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno Okresním úřadem Brno – venkov, referátem životního prostředí pod
č.j. ŽP 2292/98-J ze dne 20.7.1998, které bylo prodlouženo rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice, odboru
životního prostředí pod č.j. OZP/4533/2008 ze dne 12.6.2008.
Místo (jez)
název kraje ................................................................................................................................ Jihomoravský
název obce ........................................................................................................................................ Rajhrad
název katastrálního území................................................................................................................... Rajhrad
parcelní číslo dle evidence KN .............................................................................................................. 1914/8
orientační určení polohy (souřadnice X,Y) ................................................................. 1172055,124; 598523,333
ř.km .................................................................................................................................................... 34,970
číslo hydrologického pořadí a podpořadí ................................................................4-15-03-0212-0-00 - Svratka
hydrogeologický rajon ............................................................................................2241 Dyjsko-svratecký úval
hydrogeologický rajon svrchní ........................................................................................ 1643 - Kvartér Svratky
oblast povodí ......................................................................................................................................... Dyje
vodní tok .......................................................................................................................... Svratka (10100010)
vodní útvar ............................................................. Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava) (DYJ_0670)
Dále podle § 36 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad stanoví minimální zůstatkový průtok povrchových vod:
v množství QMZP = 2,87 m3/s,
v říčním kilometru (staničení): 34,970
místo: jez na vodním toku Svratka
způsob zachování MZP: stanoví manipulační řád jezu
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POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
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 25.7.2018, do kdy mohou dotčené orgány uplatňovat závazná stanoviska a účastníci řízení námitky,
popřípadě důkazy.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení, v kanceláři
číslo 219, Městského úřadu Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, Nádražní 750, 667 01
Židlochovice, v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod. V jiné dny po telefonické domluvě.
Po termínu 27.7.2018 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán
vydá rozhodnutí ve věci po dni 1.8.2018. Zároveň do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení
možnost vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz. § 36 odst. 3 správního řádu.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí
obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
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 nedílná součást.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu
Obdrží:
účastníci řízení
1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
2. Zdenka Konečná, Zelnice č.p. 778, 696 15 Čejkovice
3. Mendelova univerzita v Brně, IDDS: 85ij9bs
sídlo: Zemědělská č.p. 1665/1, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13
4. Město Rajhrad, IDDS: rrebbtj
sídlo: Masarykova č.p. 32, 664 61 Rajhrad
5. Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz
sídlo: Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14
6. Obec Blučina, IDDS: 24hbfg3
sídlo: nám. Svobody č.p. 119, 664 56 Blučina
7. Obec Holasice, IDDS: ivca747
sídlo: Václavská č.p. 29, Holasice, 664 61 Rajhrad
8. Obec Rajhradice, IDDS: ckua2gw
sídlo: Krátká č.p. 379, 664 61 Rajhradice
9. Obec Vojkovice, IDDS: z9xb7ma
sídlo: Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
10. PENAM, a.s., IDDS: b77rtzj
sídlo: Cejl č.p. 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětném vyrozumění o dni
vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
Městský úřad Židlochovice
Městský úřad Rajhrad
Obecní úřad Blučina
Obecní úřad Holasice
Obecní úřad Rajhradice
Obecní úřad Vojkovice
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Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách výše uvedených obcí po dobu nejméně
15 dní. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Potvrzení o zveřejnění provedou pouze výše uvedené obce.
Vyvěšeno na úřední desce dne:……………………………………………………………..
Zveřejněno dálkovým přístupem dne:…………………………………………………….
Sejmuto dne:……………………………………………………………………………………….
Razítko a podpis:………………………………………………………………………………….

