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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU
Společnost AZOS, s.r.o., IČO 49975749, Zakřany 119, 664 84 Zakřany, (dále jen „žadatel“)
dne 18.02.2015 podala žádost o schválení Havarijního plánu (plánu opatření pro případy
havárie) pro:
1) Areál Zemědělského podniku AZOS, s.r.o. na pozemku p.č. 843/1, 849/1 atd. v k.ú.
Zakřany
2) Polní hnojiště na pozemcích:

- p.č. 1424, 1425 a 1540 v k.ú. Zakřany
- p.č. 1438 a 1439 v k.ú. Zakřany
- p.č. 1398 a1399 v k.ú. Zakřany
- p.č. 2036 v k.ú. Příbram na Moravě

(dále jen "havarijní plán"), kde bude nakládáno se závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"vodní zákon") a § 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále jen „vyhláška“).
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení o schválení havarijního plánu dle § 39
odst. 2 vodního zákona.
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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1
vodního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu
zahájení příslušného vodoprávního řízení, ve kterém podle § 49 odst. 1 správního řádu upouští
od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky podle § 115 odst. 1 a 8 vodního zákona sdělit nejpozději do
13.04.2015. Na námitky, které budou sděleny později, se nebere zřetel. Ve stejné lhůtě sdělí svá
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stanoviska dotčené orgány. 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.
Od 14.04.2015 do 20.04.2015 včetně je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu stanovena lhůta
pro seznámení se s podklady rozhodnutí. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Poučení:

V souladu s § 36 odst. 1, 2, 3 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit
v řízení své stanovisko a mohou se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

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

otisk úředního razítka
Bc. Ing. Leoš Horák, v.r.
vodoprávní úřad
Rozdělovník
Účastníci řízení dle §27 odst. 1 správního řádu
AZOS, s.r.o., IČO 49975749, Zakřany 119, 664 84 Zakřany
Účastníci řízení dle §27 odst. 2 a 3 správního řádu
Obec Zakřany, IDDS: jbuaz7t
Dotčené orgány
HZS JMK, Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno
Ostatní (na vědomí )
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11 601 75 Brno
Ostatní (veřejnou vyhláškou)
Voda z Tetčic o.s., IČ 22678956, občanské sdružení, Hybešova č.p. 178, 664 17 Tetčice
(s tím, že toto občanské sdružení má v souladu s ustanovením § 115 odst. 7 vodního zákona
v tomto vodoprávním řízení postavení účastníka, jestliže o to písemně požádá do 8 dnů ode
dne sdělení této informace doručované veřejnou vyhláškou (Tato informace bude vyvěšena
na úřední desce po dobu nejméně 8 dnů a poté opatřena razítkem a podpisem oprávněného
zástupce obce bude zaslána zpět odboru životního prostředí s uvedením dat vyvěšení a
sejmutí. Obsah vyhlášky bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.) Dnem sdělení informace o zahájení tohoto vodoprávního
řízení se rozumí první den jeho zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lhůta pro podání námitek stanovená výše v tomto
oznámení a lhůta pro seznámení se s kompletními podklady rozhodnutí rovněž uvedena
výše v tomto oznámení, tímto není dotčena.)

Č.j.: MR-S 3030/15 - OZP/4

Strana 3 (celkem 3)

Městský úřad Rosice, Odbor kanceláře tajemníka, Palackého náměstí č.p. 13, 665 01 Rosice
(se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup)
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:

