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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně 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 místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších
předpisů ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 11.5.2018 podal
žadatel
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, IČO 70890013
a na základě tohoto posouzení
I.

mění

podle ustanovení § 12 odst. 4 vodního zákona povolení k nakládání s vodami – vzdouvání
(akumulace) v jezové zdrži klapklového jezu na VVT Svratce, ř. km 34,970, spočívající
ve změně doby platnosti povolení k nakládání s vodami, a to na dobu užívání vodního díla.
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)
Ostatní údaje a povinnosti vyplývající z rozhodnutí Okresního úřadu Brno – venkov, referátu životního
prostředí č.j. ŽP 2292/98-J ze dne 20.7.1998 a Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí
č.j. OZP/4533/2008 ev. čís.: 14308/2008 ze dne 12.6.2008 zůstávají v platnosti a beze změny.
II.

stanovuje

podle § 36 odst. 2 vodního zákona
minimální zůstatkový průtok povrchových vod 2,87 m 3/s
říční kilometr (staničení): 34,970
popis místa: jez na vodním toku Svratka
způsob zachování minimálního zůstatkového průtoku: stanoví manipulační řád jezu Rajhrad
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, IČO 70890013

Odůvodnění
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad obdržel dne 11.5.2018 žádost
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, IČO 70890013 o změnu povolení k nakládání
s povrchovými vodami spočívající ve změně doby platnosti povolení k nakládání s vodami, která byla
rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí č.j. OZP/4533/2008 ev. čís.:
14308/2008 prodloužena do 12.5.2018.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Ke dni 5.6.2018 byly doloženy všechny požadované podklady podle § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a to:
-

Situace širších vztahů
Kopie katastrální mapy území
Výpis z katastru nemovitostí
Kopie rozhodnutí k akci „Nakládání s vodami na klapkovém jezu na toku Svratka v km 34,970 v k.ú.
Rajhrad, schválení manipulačního řádu“ č.j. ŽP 2292/98-J ze dne 20.7.1998
Kopie rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami č.j. OZP/4533/2008 ev. čís.:
14308/2008 ze dne 12.6.2008
Stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p., zn. PM-10272/2018/5203/So ze dne 1.6.2018

Vodoprávní úřad po doplnění žádosti oznámil podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 správního
rádu zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.
OZPSU/8590/2018-1 ze dne 25.6.2018 s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy k projednané záležitosti nejpozději do 25.7.2018. Po
termínu 27.7.2018 bylo možné se seznámit s úplnými podklady rozhodnutí.
Dále je poučil, že do podkladů pro rozhodnutí ve věci samé mohou účastnící řízení nahlédnout a vyjádřit
se k nim v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu do 1.8.2018. Zároveň bylo sděleno, že po
uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
1. Povolení k nakládání s vodami na klapkovém jezu na toku Svratka v km 34,970 bylo vydáno
rozhodnutím Okresního úřadu Brno – venkov, referátu životního prostředí č.j. ŽP 2292/98-J ze dne
20.7.1998. v tomto rozsahu:
 Maximální množství akumulované vody ve zdrži jezu v km 34,970 Svratky…………………175 000 m3
 Délka vzdutí při hladině stálého nadržení…………………………………………………………..………..4.300 m
 Na dobu……………………………………………………………………………………………………………do 13.7.2008
2.

Povolení k akumulaci vod v jezové zdrži bylo prodlouženo rozhodnutím Městského úřadu
Židlochovice, odboru životního prostředí č.j. OZP/4533/2008 ev. čís.: 14308/2008 ze dne 12.6.2008,
a to do 12.5.2018.

3.

Žádost o změnu povolení k nakládání s vodami byla podána dne 11.5.2018, tedy před uplynutím
doby platnosti povolení. Požádá-li oprávněný o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami,
povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

4.

Vodoprávní úřad v rámci tohoto vodoprávního řízení prodloužil dobu platnosti povolení k nakládání
s vodami v souladu s ustanovením § 9 odst. 7 vodního zákona na dobu užívání vodního díla. Je tomu
tak proto, že toto povolení k nakládání s vodami je bytostně svázáno s existencí vodního díla, užívání
vodního díla bez takového nakládání si nelze představit.

5.

Vodoprávní úřad ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí stanovil minimální zůstatkový průtok
povrchových vod v konkrétním profilu významného vodního toku Svratka na Qmzp = 2,87 m3/s.
Jedná se o převzatý historický údaj ze schváleného manipulačního řádu pro „Jez Rajhrad na řece
Svratce v km 34,970“. Tento údaj byl určen v „Zásadách pro jednoleté nebo víceleté hospodaření
s vodou v jednotlivých povodích“ (Věstník MLVH ČSR č. 23/1981) a následně zapracován do
manipulačního řádu pro „Jez Rajhrad na řece Svratce v km 34,970“. Vodoprávně minimální
zůstatkový průtok nebyl doposud stanoven.
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Hodnota minimálního zůstatkového průtoku vychází z vodohospodářských potřeb v tomto uzlu a je
dlouhodobými zkušenostmi osvědčena a všeobecně akceptována oprávněnými osobami, které mají
k tomuto uzlu platné povolení k nakládání s vodami.

6.

7.
8.

Vzhledem k tomu, že i základní princip rozdělení průtoků na jezu Rajhrad vychází z potřeby dodržení
minimálního zůstatkového průtoku ve Svratce pod jezem, byl respektován historický údaj, a to
QMZP = 2,87 m3/s.
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčích povodí Dyje je
uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického
stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a
kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého
stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými
platnými dokumenty. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít
vliv na stav vodního útvaru.
Vypořádání s námitkami a důkazy účastníků řízení: námitky nebo důkazy účastníků řízení nebyly
v řízení uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.

Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak
je ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním
učiněným u Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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
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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
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:………………………………………………………………………………….

