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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ing. Miloš Večeřa, nar. 08.02.1958, Stanoviště 75, 664 84 Stanoviště,
Jana Večeřová, nar. 24.07.1962, Stanoviště 75, 664 84 Stanoviště,
Senergos, a.s., IČO 26915413, Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice
(dále jen "žadatelé")
dne 05.03.2019 podali žádost o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich
odběru podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") ze stávajících
vodních zdrojů – kopané studny umístěné na pozemku parc. č. 1405 v katastrálním území
Zakřany a tří vrtaných studní umístěných na pozemcích parc. č. 4048, 4049, 4052 v katastrálním
území Lukovany, za účelem zásobování průmyslového areálu na adrese Zakřany č. pop. 61
užitkovou vodou v souhrnném množství 500 m3/měs a 6 000 m3/rok.
Současně žadatelé v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon") požádali o ověření pasportu
výše uvedených studní a souvisejícího vodovodu, jenž byly vybudovány v 80. létech minulého
století tehdejším JZD Zakřany, neboť se jim, jakožto současným vlastníkům vodního díla,
k dnešnímu dni nedochovala všechna patřičná povolení a dokumentace související s předmětným
vodním dílem.
Dnem podání žádosti bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno příslušné vodoprávní řízení.
Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán
ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
ve smyslu § 10 a § 11 správního řádu, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm.
c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5
vodního zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona
a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení příslušného vodoprávního řízení a současně podle § 115
odst. 8 vodního zákona a § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
na den
30.04.2019 (úterý) v 08:30 hod
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se schůzkou pozvaných v kanceláři vodoprávního úřadu (Žerotínovo nám 1, Rosice, levé křídlo
zámku, dveře č. 223) s následným přemístěním na místo ověřované stavby. Žadatel se tímto
vyzývá o zajištění těchto prostor. V souladu s § 115 odst. 3 vodního zákona, postupem podle §
25 správního řádu, oznamuje vodoprávní úřad termín a předmět ústního jednání též veřejnou
vyhláškou, neboť rozhodnutí vodoprávního úřadu může ovlivnit vodní poměry v územních
obvodech dvou obcí – obce Lukovany a obce Zakřany.
Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit podle § 115 odst. 8 vodního
zákona nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou v souladu s § 38 správního řádu nahlížet do předmětného spisu (Městský úřad v Rosicích,
odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 1, Rosice, pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin,
ostatní dny po telefonické domluvě), mají právo činit si z něho výpisy či pořizovat kopie.
Žadatelé se vyzývají, aby nejpozději k ústnímu jednání předložili stanovisko správce povodí
k navrhovanému vodohospodářskému záměru (žádost o stanovisko je nutné podat na adresu
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, podatelna@pmo.cz).
Poučení:


V souladu s ustanovením § 36 správního řádu je účastník řízení oprávněn navrhovat důkazy a
činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastník řízení má právo
vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastník řízení se může před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.



Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

(otisk razítka)
Bc. Petra Jelénková, v. r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník
Účastníci řízení:
Ing. Miloš Večeřa, Stanoviště č.p. 75, 664 84 Zastávka u Brna
Jana Večeřová, Stanoviště č.p. 75, 664 84 Zastávka u Brna
doručuje se zmocněnci: Ing. Miloš Večeřa, Stanoviště č.p. 75, 664 84 Zastávka u Brna
Senergos, a.s., IDDS: eh8f82z, sídlo: Družstevní č.p. 452/13a, 664 49 Ostopovice
doručuje se zmocněnci: Ing. Miloš Večeřa, Stanoviště č.p. 75, 664 84 Zastávka u Brna
Obec Lukovany, IDDS: kkma26g, sídlo: Lukovany č.p. 70, 664 84 Zastávka u Brna
Obec Zakřany, IDDS: jbuaz7t,sídlo: Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
Na vědomí
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá
Pole, 602 00 Brno 2
Městský úřad Zbýšov, Odbor výstavby, Masarykova č.p. 248, 664 11 Zbýšov u Brn
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Ostatní
s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
Městský úřad Rosice, Odbor kanceláře starosty, Palackého náměstí č.p. 13, 665 01 Rosice
Obecní úřad Lukovany, Lukovany č.p. 70, 664 84 Zastávka u Brna
Obecní úřad Zakřany, Zakřany 92, 664 84 Zastávka u Brna

Vyvěšeno na úřední desce dne: .................................................... Sejmuto dne: ...............................
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: . .............................................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění dálkovým
přístupem

