KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno

Č. j.:
JMK 156780/2020

Sp. zn.:
S – JMK 59714/2020 OŽP-Bou

Vyhotoveno dne
16.11.2020

USNESENÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako věcně
a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a stavební úřad
dle ust. § 15 odst. 1 písmene d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodl v řízení vedeném ve věci žádosti ČR - Ředitelství
vodních cest ČR, Praha 1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, IČ: 67981801 (dále jen „stavebník“)
o provedení stavby s názvem „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec“ a související
nakládání s vodami
t a k t o:
podle ust. § 64 odst. 2 správního řádu, se řízení přerušuje na žádost stavebníka do 31.01.2021.
Úč. dle § 27 odst. 1 sp.ř.:
- Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, IČ: 67981801

Odůvodnění
Podáním učiněným dne 27.04.2020 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí,
požádalo Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, IČ: 67981801,
zastoupené společností Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 48266230
o provedení stavby s názvem „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ a související
nakládání s vodami. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44
správního řádu.
Žádost je posuzována na podkladě ustanovení § 15 odst. 1 zákona a § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona
a § 115 stavebního zákona.
Jelikož žádost neobsahovala veškeré potřebné náležitosti, zdejší vodoprávní úřad dle ust. § 111 odst. 3
stavebního zákona vyzval dopisem č. j. JMK 75276/2020, ze dne 25.05.2020 stavebníka k doplnění žádosti a
současně řízení usnesením č. j. JMK 75274/2020, ze dne 25.05.2020 přerušil. Dne 18.08.2020 byla žádost
doplněna o požadované náležitosti, a proto zdejší vodoprávní úřad oznámil pokračování v řízení. Následně
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, nařídil podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona
k projednání žádosti ústní jednání, které se uskutečnilo dne 13.10.2020 se schůzkou pozvaných v zasedací
místnosti Obce Rohatec, Květná 359/1 696 01 Rohatec.
Na výše uvedeném jednání bylo stavebníkem z důvodu doplnění projektové dokumentace a vypořádání
připomínek podniku Povodí Moravy, s. p., požádáno o přerušení správního řízení do 31.01.2021. Jelikož
stavebník i podnik Povodí Moravy, s. p., hospodaří s majetkem stejného vlastníka, považuje zdejší vodoprávní
úřad smírné vypořádání sporů za účelné a žádoucí, proto návrhu stavebníka v souladu s ust. § 64 odst. 2 a 4
správního řádu vyhověl a lhůtu navrženou stavebníkem akceptoval. Dle názoru zdejšího vodoprávního úřadu
je vzhledem k množství připomínek požadovaná doba přerušení řízení přiměřená, ovšem se může ukázat i
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nedostatečná v souvislosti s komplikacemi setkávání se z důvodů opatření proti šíření infekce COVID-19.
Zdejší vodoprávní úřad je však vázán návrhem stavebníka, který může v odůvodněném případě požádat o
prodloužení stanovené lhůty. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k
Ministerstvu zemědělství ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby
každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. Mojmír Pehal v. r.
vedoucí odboru
za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek

2/3

ROZDĚLOVNÍK:
Stavebník:
1) ČR - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
IČ: 67981801, doručí se zástupci, společnosti Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb,
460 07 Liberec, IČO: 48266230
Dále se doručí:
2) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno,
3) Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
4) Slovenský vodohospodárský podnik, š. p., OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, Bratislava, Slovensko
5) Obec Sudoměřice, č. p. 322, 696 66 Sudoměřice
(Obecní úřad Sudoměřice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce a zaslání
informace o vyvěšení.)
6) Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
(Obecní úřad Rohatec se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce a zaslání
informace o vyvěšení.)
Doručí se veřejnou vyhláškou, vlastníci pozemků:
k. ú. Sudoměřice, p. č. 1858/1, 1861/1, 1860, 3084, 3059, 3083, 1852/34, 1851/34, 3082, 3077, 5277, 2745,
2746, 1836, 2896, 2899, 2904, 2903, 3081, 3070/2, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2946, 2947, 3061, 1852/23,
1851/23, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2964, 2952, 2964, 2953, 2954, 2963, 2955, 2956, 2957, 2958, 1845/6,
1849/2, 1849/1, 1850/2, 1847/1, 1847/2, 1851/3, 1852/3, 3022, 3021, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025,
1851/3, 1852/3, 3035, 3031,
k. ú. Rohatec, p. č. 2823/78, 2823/77, 2823/79, 2823/76, 2823/10, 2823/22, 2823/20, 2831/4, 2832/9,
2832/6, 2832/5, 2832/4, 2832/8.

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

