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Oznámení 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 16.12.2015 

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

zastoupená Ing. Stanislavem Čuprem, Lidická 36, 659 44 Brno, o změnu povolení k nakládání 

s vodami, t.j. výroku II. rozhodnutí zdejšího vodoprávního úřadu č.j. JMK 174781/2010, ze dne 21. 

3. 2011, která spočívá ve změně povolení k nakládání s vodami k využívání jejich energetického 

potenciálu povrchových vod. Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno příslušné správní 

řízení dle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“). 

Žádost je posuzována dle ust. § 12 odst. 2 a § 36 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). 

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 

správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné 

návrhy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 

popřípadě důkazy ve lhůtě do 8.2.2016 viz § 115 odst. 8 vodního zákona.  

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Krajském úřadě 

Jihomoravského kraje. Po termínu 8.2.2016 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro 

vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po dni 15.2.2016, aby byly 

dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání. Zároveň do termínu vydání rozhodnutí mají účastníci 

řízení možnost vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu. 

Do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru je možno nahlédnout na 

Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3, 

kancelář 408A v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a případně po telefonické domluvě i 

v jiném termínu. 

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění 

k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho 

nedílná součást.  

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich 

totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 

Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. 

Č. j.: JMK  2700/2016 

Dle rozdělovníku 

Sp. zn.: S –JMK 160317/2015 OŽP-Bou 
Vyřizuje: Ing. Boušek 
Telefon: 541 652 215 
Datum:  4. 1. 2016 
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Stručně k věci: 

Jedná se o změnu výroku II. rozhodnutí zdejšího vodoprávního úřadu  
č.j. JMK 174781/2010, ze dne 21. 3. 2011, která spočívá ve změně povolení k nakládání s vodami k 
využívání jejich energetického potenciálu povrchových vod vodního díla „MVE Vranov 2“ 
v následujících věcech: 

1. Změně maximálního množství vody využívané „MVE Vranov 2“ z 2,4 m3/s na 3,5 m3/s; 
2. Stanovení minimálního zůstatkového průtoku v řece Dyji v profilu „Zadní hamry“ 

(limnigraf Vranov-Hamry) ve výši 2,8 m3/s při hladině v přehradní nádrži Vranov nad 
Dyjí 331,45 mnm (Bpv) a vyšší. 

 
Údaje o vodním díle: 

 vodní tok:  Dyje; 

 říční kilometr: 174,405; 

 číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-053; 

 určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému 
JTSK (X, Y): -659 065, -1 186 175;  

 Katastrální území: Vranov nad Dyjí; 

 Pozemek: st. 1513/2 

 Max. spád: 42,5 m 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ing. Mojmír Pehal, v.r. 

vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství 

odboru životního prostředí 

   

 
 

 

za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek 

 
 
 
 
 

 

otisk razítka 
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 

1. E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, doručí se zástupci  
Ing. Stanislavu Čuprovi, Lidická 36, 659 44 Brno  

2. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
3. Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 638 00 Brno  
4. VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 67401 Třebíč – Horka-Domky  
5. Zájmové sdružení obcí Vodovody a Kanalizace Znojemsko“ Kotkova 20, 670 25 Znojmo  
6. Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno  
7. 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.) 

8. Horní Břečkov, Horní Břečkov 70, 671 02  Šumná 
 (Úřad obce Horní Břečkov se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 
 

Dále se doručí: 
9. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 8,  669 01 Znojmo 
10. Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo 
11. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 
12. Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových 

opatření (č. 15120), Těšnov 17, 117 05 Praha 
13. E. ON Trend s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
14. E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
15. Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno 614 00 
16. Státní plavební správa, B. Němce 840, Přerov 
17. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, zde 

 
(Občanské sdružení má postavení účastníka řízení jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne vyvěšení 

této písemnosti, s odkazem na § 115 odst. 7 vodního zákona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet 
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 Bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz  

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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