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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 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 § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
posoudil žádost o schválení manipulačního řádu, kterou podal dne 11.5.2018
žadatel
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013
na základě tohoto posouzení podle § 115 odst. 18 vodního zákona
I.

schvaluje manipulační řád
pro vodní dílo „Manipulační řád pro jez Rajhrad na řece Svratce v km 34,970“

(dále jen „manipulační řád“)
Místo
název kraje ................................................ Jihomoravský
název obce ................................................ Rajhrad
název katastrálního území ........................... Rajhrad
orientační určení polohy (souřadnice X,Y) .... 1172055,124; 598523,333
číslo hydrologického pořadí a podpořadí....... 4-15-03-0212-0-00 - Svratka
vodní tok ................................................... Svratka (10100010)
km ............................................................ 34,970
hydrogeologický rajon ................................ 4-15-03-0212-0-00 - Svratka
oblast povodí ............................................ Dyje
vodní útvar ................................................ Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava)
(DYJ_0670)
Vlastník vodního díla ................................... Česká republika
Provozovatel vodního díla ........................... Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
II.

stanovuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona podmínky, za kterých se manipulační řád
schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Budou prováděna veškerá opatření nutná pro dodržování manipulačního řádu.
Provozovatel vodního díla je povinen ověřovat manipulaci na vodním díle a navrhovat změny
k odstranění nedostatků manipulačního řádu příslušnému vodoprávnímu úřadu.
Každá změna manipulačního řádu bude předložena k projednání a schválení příslušnému
vodoprávnímu úřadu.
Pracovníci pověření obsluhou budou řádně a prokazatelně proškoleni o povinnostech vyplývajících
z manipulačního řádu.
Manipulační řád se schvaluje na dobu určitou, do 31. 12. 2030.
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, obdržel dne 11.5.2018 žádost
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013 o schválení manipulačního řádu
vodního díla: „Manipulační řád pro jez Rajhrad na řece Svratce v km 34,970“. Dnem podání žádosti
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
K





žádosti byly doloženy následující doklady:
2 × návrh manipulačního řádu
Doklad o vlastnickém právu
Povolení k nakládání s vodami č.j. OZPSU/8590/2018-5 ze dne 2.8.2018, NPM 6.9.2018
Stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 30.5.2018

Na základě ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 správního rádu oznámil vodoprávní úřad zahájení
řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j. OZPSU/8640/2018-3 ze
dne 10.9.2018 s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky, popřípadě důkazy k projednané záležitosti nejpozději do 8.10.2018. Po termínu 10.10.2018
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 15.10.2018. Zároveň bylo
sděleno, že po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a.

Manipulační řád vypracovala Ing. Michaela Juříčková, Povodí Moravy, s. p., vodohospodářský
dispečink, 5/2018;

b.

Povolení k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v jezové zdrži klapkového jezu
na VVT Svratce bylo vydáno Městským úřadem Židlochovice, odborem životního prostředí a
stavebním úřadem pod č.j. OZPSU/8590/2018-5 ze dne 2.8.2018, které nabylo právní moci
dne 6.9.2018. Doba platnosti povolení k nakládání s vodami bylo stanoveno na dobu užívání
vodního díla.

c.

Vodoprávní úřad prověřil předloženou žádost a zjistil, že předložený návrh manipulačního řádu je
v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů
vodních děl (dále jen „vyhláška“).

d.

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 § 81 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 podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Městský úřad Židlochovice. 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
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Rozdělovník
Účastníci řízení
1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, 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 Holasice, IDDS: ivca747
sídlo: Václavská č.p. 29, Holasice, 664 61 Rajhrad
7. Obec Rajhradice, IDDS: ckua2gw
sídlo: Krátká č.p. 379, 664 61 Rajhradice
8. Obec Vojkovice, IDDS: z9xb7ma
sídlo: Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
9. 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 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 písemnosti provedou pouze výše uvedené obce.
Vyvěšeno na úřední desce dne:……………………………………………………………..
Zveřejněno dálkovým přístupem dne:…………………………………………………….
Sejmuto dne:……………………………………………………………………………………….

Razítko a podpis:………………………………………………………………………………….

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

