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U S N E S E N Í  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně 

příslušný orgán státní správy ve smyslu § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 

písm. c) a v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vodní zákon“), posoudil předloženou žádost, společnosti E.ON Trend, s.r.o., 

F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25172662, jejíž účastenství přešlo na 

společnost E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice a rozhodl v řízení vedeném ve věci žádosti o prodloužení platnosti povolení k nakládání 

s vodami (§ 9 odst. 4 vodního zákona) zn. Zl 19626, ze dne 28.8.1912, vyhotoveného Císařsko-

královským hejtmanstvím Znojmo, ve věci využití energetického potenciálu povrchových vod na 

vodním díle Vranov, k.ú. Vranov nad Dyjí 

t a k t o : 

Podle § 64 odst. 2 správního řádu, přerušuje řízení na žádost společnosti E.ON Trend, s.r.o., 

do 29.2.2016. 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

- E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 1.4.2010 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, žádost 
společnosti E.ON Trend, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,  
IČ: 25172662 (dále i „žadatel“), o prodloužení platnosti (§ 9 odst. 4 vodního zákona platného 
v době podání žádosti), povolení nakládání s vodami zn. Zl 19626, ze dne 28.8.1912, vyhotoveného 
Císařsko-královským hejtmanstvím Znojmo, k využití energetického potenciálu povrchových vod na 
vodním díle Vranov, k.ú. Vranov nad Dyjí. Uvedeným dnem bylo v této věci zahájeno příslušné 
správní řízení dle ustanovení § 44 správního řádu. 

Vzhledem k tomu, že se předmětný záměr týká hraničních vod, zajistil vodoprávní úřad, v 

souladu s § 107 odst. 1 písm. c) vodního zákona, jeho projednání s Ministerstvem zemědělství ČR a 

Ministerstvem životního prostředí ČR, a to podáním žádostí o vydání stanovisek. Dále byla věc 

projednána v Česko-rakouské komisi pro hraniční vody, přičemž byl výsledek projednání sdělen 

zdejšímu vodoprávnímu úřadu dopisem Ministerstva životního prostředí ČR, č.j. 84312/ENV/11; 

2825/740/11, ze dne 15. listopadu 2011. Tím pominula překážka v řízení uvedená v usnesení  

č.j. JMK 47353/2010, ze dne 20.6.2011. Žádost společnosti E.ON Trend, s.r.o., byla posuzována na 

podkladě ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona. Účastníkům řízení bylo umožněno činit ve 
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správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak měli právo vyjádřit své 

stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Lhůta pro podávání návrhů byla omezena dle  

ust. § 36. odst. 1 usnesením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze 

dne 1.12.2011, č.j. JMK 169712/2011, do 2.1.2012. Dotčené orgány mohly uplatnit stanoviska a 

závazná stanoviska. Ke stanovení lhůty přistoupil zdejší vodoprávní úřad z důvodu, aby všem 

účastníkům umožnil činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, přičemž 

však neomezená lhůta by vedla k průtahům v řízení, a nemožností seznámení s úplnými podklady 

pro rozhodnutí. Lhůta byla stanovena do 2. 1. 2012, aby účastníci i v případě převzetí až 10. den od 

uložení na poště měli dostatek času navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Žádný účastník této 

možnosti nevyužil. 

Účastníci řízení mohli nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Krajském 

úřadě Jihomoravského kraje. Po termínu 4.1.2012 se účastníci mohli seznámit s úplnými podklady 

pro rozhodnutí a případně se k nim vyjádřit. Žádný účastník této možnosti nevyužil. 

Dne 27.12.2011 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí 

závazné stanovisko Správy Národního parku Podyjí (dále jen „Správa NP“),  

sp.zn. SZ NPP 1333/2011/5, č.j. NPP 1390/2011, ze dne 20.12.2011, věcně a místně příslušného 

orgánu ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu 

s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, vydané podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,  

k prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami zn. ZI 19626, ze dne 28.8.1912, 

vyhotoveného Císařsko-královským hejtmanstvím Znojmo, ve věci využití energetického potenciálu 

povrchových vod na vodním díle Vranov, k.ú. Vranov nad Dyjí. Správa NP, jako dotčený orgán 

státní správy ve smyslu § 136 odst. 1 správního řádu a § 90 zákona č. 114/1992 Sb., nesouhlasí s 

prodloužením platnosti povolení k nakládání s vodami zn. ZI 19626, ze dne 28.8.1912, 

vyhotoveného Císařsko-královským hejtmanstvím Znojmo, ve věci využití energetického potenciálu 

povrchových vod na vodním díle Vranov, k.ú. Vranov nad Dyjí, které bylo prodlouženo 

rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod zn. JMK 8784/2005 – OŽP-Ja dne 

15.6.2005 do 25.11.2010. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen KrÚ JMK), vyhotovil 

dne 24. 1. 2012 rozhodnutí pod č.j.: JMK 47353/2010, sp.zn. S-JMK 47353/2010 OŽP-Bu, v řízení 

vedeném ve věci žádosti společnosti E.ON Trend, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČ: 25172662 o prodloužení platnosti (§ 9 odst. 4 vodního zákona), nakládání s vodami 

zn. Zl 19626, ze dne 28.8.1912, vyhotoveného Císařsko-královským hejtmanstvím Znojmo, k využití 

energetického potenciálu povrchových vod na vodním díle Vranov, k.ú. Vranov nad Dyjí, kterým 

podle § 149 odst. 3 správního řádu, výše uvedenou žádost zamítl na základě nesouhlasného 

závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, Správy Národního parku Podyjí (dále jen „Správa 

NP“), vydaného k tomuto řízení pod sp. zn. SZ NPP 1333/2011/5, č.j. NPP 1390/2011, ze dne 

20.12.2011. 

Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání účastníci řízení, E.ON Trend, s.r.o., F.A. Gerstnera 

2151/6, 370 49 České Budějovice a Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 57  Brno. O odvolání 

bylo rozhodnuto Ministerstvem zemědělství, rozhodnutím č.j. 52064/2012-MZE-15111 ze dne 
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31.5.2012. V tomto rozhodnutí byl vysloven právní názor, kterým je zdejší orgán vázán. Proto 

podal zdejší vodoprávní úřad podnět č.j. JMK 97231/2012 Ministerstvu životního prostředí ČR 

k provedení přezkumu zákonnosti závazného stanoviska Správy národního parku Podyjí  

č.j. NPP 1390/2011, ze dne 20.12.2011 dle § 149 odst. 5 zákona správního řádu, neboť existovala 

pochybnost, zda bylo vydáno dotčeným orgánem. Dne 9.4.2013 obdržel zdejší vodoprávní úřad od 

Ministerstva životního prostředí ČR odložení podnětu s tím, že Ministerstvo životního prostředí ČR 

neshledalo nezákonnost závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, Správy Národního parku 

Podyjí (dále jen „Správa NP“), vydaného k tomuto řízení pod sp. zn. SZ NPP 1333/2011/5, č.j. NPP 

1390/2011, ze dne 20.12.2011. Tím pominula překážka v řízení uvedená v usnesení č.j. JMK 

106107/2012, ze dne 13.9.2012 a vodoprávní úřad oznámil pokračování v řízení.  

 Dne 30.5.2013 obdržel zdejší správní orgán žádost společnosti E.ON Trend, s.r.o., 

zastoupené na základě plné moci  Mgr. Jiřím Bártou, advokátem, se sídlem Na sypkém 89/7,  

180 00 Praha 8 o přerušení řízení na dobu 1 roku s tím, že během přerušení žadatel zajistí znalecké 

posudky, které prověří, zda tvrzení v závazném stanovisku Správy NP  

sp.zn. SZ NPP 1333/2011/5, č.j. NPP 1390/2011, ze dne 20.12.2011, jsou založena na skutečnosti a 

zodpovězení dalších otázek uvedených v rozhodnutí Ministerstva zemědělství, č.j. 52064/2012-

MZE-15111 ze dne 31.5.2012. Mimo jiné bylo zkoumáno i: 

1. Provoz tří turbin ve špičce způsobí nepřirozené rychlé zvýšení průtoku v korytě řeky a 

nastoupání vodního sloupce, takže organismy žijící v bentosu i v litorálním pásmu 

nestačí na tuto změnu reagovat; 

2. Špičkování způsobuje umělé povodně; 

3. Vyschnutím a opětovným přelitím litorálního pásu i podstatných částí periodicky 

obnažovaného dna jsou výrazně stresovány i populace přežívajících organismů; 

4. Periodické obnažování a přelévání ploch dna má prokazatelný vliv i na stav splavovaného 

organického materiálu, zejména jemných frakcí; 

5. Při denních změnách průtoků rovněž dochází mnohem snadněji k mechanickému 

poškozování břehových sedimentů, vzniku nátrží břehů a podobných jevů. 

Dne 29.5.2014 požádala společnost E.ON Trend, s.r.o., zastoupená na základě substituční 

plné moci Mgr. Davidem Vosolem, MBA, advokátem, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha o 

prodloužení přerušení řízení. Důvodem bylo, že příprava znaleckých posudků k zodpovězení výše 

uvedených otázek nebyla hotova v předpokládaném termínu do 30.5.2014, ale  vyžádala si ještě 

další čas na jejich zhotovení. Výše uvedený znalecký posudek byl zdejšímu vodoprávnímu úřadu 

předán dne 22.10.2014.  

Dne 27.11.2014 požádala společnost E.ON Trend, s.r.o., o přerušení řízení do 31.8.2015 

z důvodu probíhajících jednání se Správou národního parku Podyjí ve věci změny závazného 

stanoviska k tomuto řízení. Během řízení bylo zdejším vodoprávním úřadem zjištěno, že dochází ke 

střetu veřejných zájmů, tedy ochrany přírody s protipovodňovou ochranou, energetickou 

bezpečností a jadernou bezpečností. Z hlediska ochrany přírody bylo vydáno negativní závazné 

stanovisko. Z hlediska protipovodňové ochrany by mohlo dojít při neprodloužení povolení ke 

snížení celkové kapacity výpustných zařízení VD Vranov o cca 50 m3/s, což je snížení kapacity z cca 

220 m3/s na cca 170 m3/s, tj. o 23 %. Toto snížení je velmi negativní především pro převádění 
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povodní a jejich transformaci a k zajištění ochrany území pod VD Vranov. Z hlediska 

protipovodňové ochrany je tedy třeba bezpečné převádění povodní umožnit. Z hlediska 

energetické a jaderné bezpečnosti ze stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu,  

č.j. 6272/12/03200, ze dne 13.2.2012 vyplývá, že VE Vranov poskytuje regulační a vyrovnávací 

služby elektrizační soustavě k zajištění spolehlivé dodávka elektřiny a zároveň slouží jako 

alternativní havarijní zdroj napájení chlazení reaktorů JE Dukovany pro případ poruchy 

elektrického napájení. Zároveň je schopna tzv. ostrovního provozu při startu ze tmy při tzv. „black-

out“. VE Vranov je tedy nezbytným článkem při zajištění jaderné bezpečnosti. Dle výše uvedeného 

dochází tedy ke střetu výše uvedených veřejných zájmů. Proto se zdejší vodoprávní úřad pokusil ve 

smyslu ust. § 136 odst. 6 správního řádu o dohodu mezi dotčenými správními orgány. K tomuto 

svolal jednání na 15.12.1014 se schůzkou dotčených orgánů, žadatele a expertních subjektů na 

Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Všichni zúčastnění vyjádřili snahu o dohodu a z  jednání 

vyplynulo, že dohoda a soulad jednotlivých veřejných zájmů je možný. Je však třeba, aby žadatel 

provedl některé kroky ve vztahu k nakládání s vodami na vodních dílech MVE Vranov 2 a Vranov 3 

a k tomu musí mít potřebný časový prostor na vyvolání výše uvedených řízení a opatření podkladů 

pro jejich vyvolání. Proto zdejší vodoprávní úřad rozhodl o prodloužení přerušení řízení do 

31.8.2015 dle návrhu žadatele č.j. JMK  140888/2014, ze dne 16.12.2014. 

Dne 24.8.2015 byla zdejšímu vodoprávnímu úřadu doručena žádost společnosti E.ON Trend 

s.r.o., IČO: 251 72 662, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 

7646, o prodloužení přerušení řízení o žádosti společnosti E.ON Trend s.r.o., ze dne 1.4.2010 o 

prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami vodní elektrárny Vranov nad Dyjí, říční km. 

175,405, (dále jen „VE Vranov“) zn. Zl 19626, ze dne 28.8.1912, vyhotoveného Císařsko-královským 

hejtmanstvím Znojmo (dále jen „Povolení VE Vranov“). 

 Svou žádost o prodloužení přerušení Řízení společnost E.ON Trend s.r.o., odůvodnila tím, 

že se Správou národního parku Podyjí (dále jen „SNP Podyjí“) zahájila jednání o okolnostech, za 

kterých by bylo možné přehodnotit její negativní závazné stanovisko čj. NPP 1390/2011 ze dne 

20.12.2011 (dále jen „Závazné Stanovisko“). 

Dne 9.9.2015 bylo zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámeno společností E.ON Energie, a.s., 

IČO: 26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, společnost zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. B 1390, že dne 

30.7.2015 došlo mezi ní, jako kupujícím, a společností E.ON Trend s.r.o., IČO: 251 72 662, se sídlem 

České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, jako prodávajícím, k uzavření Smlouvy o 

prodeji pobočky představující část obchodního závodu (dále jen „Smlouva“) ve smyslu ust. § 2175 

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „ObčZ“). Na základě 

Smlouvy a ve spojení s ust. § 2180 ObčZ nabyla společnost ECE ke dni 4.9.2015 vlastnické právo k 

dosavadní pobočce závodu společnosti E.ON Trend s.r.o. označené jako „Provoz výroby tepelné 

energie, rozvodu tepelné energie, výroby elektřiny a souvisejících služeb“ (dále jen „Pobočka“). 

Datum nabytí vlastnického práva k Pobočce vyplývá z přiloženého výpisu z obchodního rejstříku 

společnosti E.ON Energie, a.s. 
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Dále bylo uvedeno, že pobočka se sestávala z organizovaného souboru jmění, který sloužil 

krom jiného k provozování činnosti společnosti E.ON Trend s.r.o. zejména v oblasti výroby 

elektřiny a provozování příslušných energetických zdrojů, výroby a rozvodu tepelné energie v 

režimu licence dle energetického zákona i v režimu živnostenského oprávnění, včetně provozování 

příslušných energetických zdrojů a sítí, a zajišťování dodávek elektřiny a tepelné energie. Součástí 

Pobočky byla i VE Vranov, k níž se váže Povolení VE Vranov, (srov. přiložený výňatek Smlouvy).  

S ohledem na skutečnost, že Povolení VE Vranov se váže k provozu VE Vranov, oznámila 

tímto společnost E.ON Energie, a.s. ve smyslu ust. § 11 odst. 1 vodního zákona, v platném znění, 

Úřadu přechod dosavadních vlastnických i užívacích práv k VE Vranov ze společnosti E.ON Trend 

s.r.o. na společnost E.ON Energie, a.s.. 

S odkazem na skutečnosti uvedené výše a s ohledem na skutečnost, že Povolení VE Vranov 

je rozhodnutím in rem ve smyslu ust. § 73 odst. 2 poslední věta zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v 

platném znění, došlo převodem vlastnického práva k Pobočce i k záměně účastníků Řízení, kdy 

jeho účastníkem od 4.9.2015 již není společnost E.ON Trend s.r.o. a místo něj se účastníkem 

tohoto řízení stala společnost E.ON Energie, a.s.  

Společnost E.ON Energie, a.s., požádala zdejší úřad, aby toto vzal na vědomí a o záměně 

účastníka tohoto řízení, kdy namísto společnosti E.ON Trend s.r.o., IČO: 251 72 662 je účastníkem 

tohoto řízení nadále společnost E.ON Energie, a.s., informoval ostatní účastníky řízení, což zdejší 

úřad tímto oznamuje. 

Navíc společnost E.ON Energie, a.s. doplnila žádost o prodloužení přerušení tohoto řízení. 

Na podporu výše uvedené žádosti o prodloužení přerušení tohoto řízení ze dne 24.8.2015 

předložila kopii žádosti o stanovisko dle ust. § 45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění, jež byla SNP Podyjí podána. 

Vzhledem ke složitosti problematiky uznal zdejší vodoprávní úřad, že doba cca 6 měsíců je 

pro výše uvedené projednání žádosti o stanovisko dle ust. § 45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění a případnou změnu závazného stanoviska přiměřená a 

rozhodl tak, jak je výroku tohoto usnesení uvedeno. 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  

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, 601 82 Brno. 

 

 

 

Ing. Jiří Hájek, v.r. 

pověřen vedením odboru životního prostředí 

za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek 

otisk 

úředního 

razítka 
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ROZDĚLOVNÍK : 

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – do vlastních rukou :  

1. E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, doručí se zástupci, kterým je Mgr. Jiří Bárta, 
advokát, se sídlem Na sypkém 89/7, 180 00 Praha 8 

ostatním účastníkům se doručí veřejnou vyhláškou: 

2. Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí  
3. Město Znojmo, Obrokova 10/12, 669 02 Znojmo  
4. Obec Vysočany, Vysočany 14, 671 07 Uherčice u Znojma  
5. Obec Bítov, Bítov 3, 671 07 Uherčice u Znojma  
6. Obec Chvalatice, Chvalatice 72, 671 02 Šumná  
7. Obec Starý Petřín, Starý Petřín 23, 671 06 Šafov  
8. Obec Oslnovice, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice u Znojma  
9. Obec Onšov, Onšov 1, 671 02 Šumná  
10. Obec Lančov, Lančov 54, 671 06 Šafov  
11. Obec Zblovice, Zblovice 12, 671 07 Uherčice u Znojma  
12. Obec Dyje, Dyje 128, 669 02 Znojmo  
13. Obec Tasovice, Tasovice 67, 671 25 Hodonice  
14. Obec Krhovice, Krhovice 147, 671 28 Jaroslavice  
15. Obec Slup, Slup 42, 671 28 Jaroslavice  
16. Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice  
17. Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice  
18. Obec Dyjákovice, Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice  
19. Obec Hevlín, Hevlín 224, 671 69 Hevlín  
20. Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 57 Brno  
21. Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 638 00 Brno  
22. Sladovny Soufflet, a.s., Hodonice 257, 671 25 Hodonice  
23. Pavel Vrána, Loucká 32, MVE v Louckém mlýně, 669 02 Znojmo  
24. Miroslav Chlumský, Větrná 18a, 602 00 Brno  
25. VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 67401 Třebíč – Horka-Domky  
26. Zájmové sdružení obcí Vodovody a Kanalizace Znojemsko“ Kotkova 20, 670 25 Znojmo  
27. Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno  
28. Znovín Znojmo, a.s., Šatov 404, Šatov  
29. Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice, 671 81 Znojmo  
30. Ing. Miroslav Plíšek, M.Kudeříkové 36, 669 02 Znojmo  
31. Ivo Rus, Oblekovice 234, 671 81 Oblekovice  
32. Jindřich Prokop, Tasovice 309, 671 25 Tasovice  
33. Rudolf Míča, Božice 362, 671 64 Božice  
34. Rybníkářství Pohořelice, a.s. Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice  
35. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 
36. ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, Kněžice 109, 675 21 Okříšky 

ostatní: 
37. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 8,  669 01 Znojmo 
38. Krajská hygienická stanice JmK, Územní pracoviště Znojmo, MUDr. J. Jánského 15, 669 02 Znojmo 
39. Státní plavební správa, B. Němce 840, Přerov 
40. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 
41. Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 
42. Správa národního parku Podyjí, Na vyhlídce 5, 669 01 Znojmo 
43. Bundesministerium fűr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,  Stubenring 1, A – 1010 Wien, 

Rakouská republika 
44. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pőlten, Rakouská republika 
45. Vodní díla – TBD, Studená 2, 638 00 Brno 
46. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, zde 
47. Mgr. David Vosol, MBA, advokát, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 
48. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, Praha 
49. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, Praha 
50. E.ON Trend, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
51. E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 



7/7 
 

 

Obecní úřady níže uvedených Obcí žádáme o vyvěšení tohoto usnesení po dobu 15-ti dní na 

úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto zpět na adresu Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí: 

Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí  
 (Úřad Městyse Vranov nad Dyjí se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Město Znojmo, Obrokova 10/12,  669 02 Znojmo 
(Úřad Města Znojma se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Vysočany, Vysočany 14, 671 07 Uherčice u Znojma 
 (Úřad Obce Vysočany se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Bítov,  Bítov 3, 671 07 Uherčice u Znojma 
 (Úřad Obce Bítov se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Chvalatice, Chvalatice 72, 671 02 Šumná 
 (Úřad Obce Chvalatice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Starý Petřín, Starý Petřín 23, 671 06 Šafov 
 (Úřad Obce Starý Petřín se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Oslnovice, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice u Znojma 
 (Úřad Obce Oslnovice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Onšov, Onšov 1, 671 02 Šumná 
 (Úřad Obce Onšov se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Lančov, Lančov 54, 671 06 Šafov 
 (Úřad Obce Lančov se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Zblovice, Zblovice 12, 671 07 Uherčice u Znojma 
 (Úřad Obce Zblovice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Dyje, Dyje 128, 669 02 Znojmo 
 (Úřad Obce Dyje se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Tasovice, Tasovice 67, 671 25 Hodonice 
 (Úřad Obce Tasovice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Krhovice, Krhovice 147, 671 28 Jaroslavice 
 (Úřad Obce Krhovice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Slup, Slup 42, 671 28 Jaroslavice 
 (Úřad Obce Slup se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice  
 (Úřad Obce Hodonice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.)  

Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice 
 (Úřad Obce Jaroslavice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.)  

Obec Dyjákovice, Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice 
 (Úřad Obce Dyjákovice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 

Obec Hevlín, Hevlín 224, 671 69 Hevlín  
 (Úřad Obce Hevlín se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 
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