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Dle rozdělovníku

Oznámení
Podáním učiněným dne 03.04.2018 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, požádal Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, o povolení výjimky
při použití závadných látek, spočívající aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv prováděnou přímo ve
vodním toku, v místech, kde nelze zamezit úletu aplikované látky na vodní hladinu. Dle uvedené
žádosti budou postřiky ne níže uvedených lokalitách prováděny nejčastěji zádovými postřikovači, a to
dle potřeby 2–3x ročně na každé lokalitě. Postřik budou provádět zaměstnanci na tuto činnost
proškolení, s potřebnými certifikáty pro práci s přípravky na ochranu rostlin dle zákona č. 326/2004
Sb., o rostlinolékařské péči. Práce budou prováděny v souladu s návodem k použití a dle platných
nařízení BOZP. Herbicid bude použit v ředěném stavu, ve formě 1–5% roztoku.
Dnem podání předmětné žádosti bylo zahájeno správní řízení ve shora uvedené věci dle ustanovení §
44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Žádost podniku Povodí Moravy, s. p., je posuzována ve smyslu § 39 odst. 7 písm. a) a e) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“).
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní
orgán dle § 10, § 11 správního řádu a jako vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) ve
vazbě na § 107 odst. 1 písm. t) vodního zákona všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní
správy oznamuje dle § 115 odst. 8 vodního zákona ve vazbě na ust. § 47 správního řádu, zahájení
vodoprávního řízení ve výše uvedené věci.
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. Zdejší
vodoprávní úřad určuje lhůtu do 05.06.2018, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy viz § 115 odst. 8 vodního zákona. K
později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje. Po termínu 05.06.2018 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro
vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po dni 11.06.2018. Zároveň do
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tohoto 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, Žerotínovo nám. 3, Brno, kancelář 408A v úřední
dny pondělí a středa od 8:00 do 7:00 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.
Stručně o požadovaném záměru:
Přípravek Roundup Biaktiv bude aplikován metodou bodového nebo plošného postřiku pomocí
zádového postřikovače. Místo aplikace není možné ošetřit jiným způsobem (mechanicky či kontaktní
metodou) z důvodu obtížného přístupu do koryta vodního toku.
Dotčené vodní toky:
Jihlava
- ČHP 4-16-04-0050, 4-16-04-003, 4-16-04-001, 4-16-02-102, 4-16,01-1070,
- ř. km 27,116 – 50,123.
Oslava
- ČHP 4-16-02-1010, 4-16-02-095, 4-16-02-094, 4-16-02-093,
- ř. km 0,000 – 9,400.
Neslovický potok
- ČHP 4-16-02-097,
- ř. km 4,449 – 4,626; 5,436 – 5,492.
Mřenkový potok
- ČHP 4-16-04-001,
- ř. km 0,828 – 1,600.
Dotčená katastrální území:
- Dolní Kounice, Moravské Bránice, Nové Bránice, Kounické Předměstí, Ivančice, Němčice u
Ivančic, Letkovice, Alexovice, Řeznovice, Hrubšice, Nová Ves u Oslavan, Biskoupky na Moravě,
Oslavany, Čučice, Neslovice.
K předmětné žádosti byly doposud shromážděny následující doklady:
- Žádost na předepsaném formuláři,
- seznam dotčených pozemků,
- identifikační údaje o povrchových a podzemních vodách, které mohou být použitím
závadných látek dotčeny,
- přehledná situace jednotlivých lokalit,
- závazné stanovisko MěÚ Ivančice, OŽP, zn. MI 5298/2018/GROE, ze dne 02.03.2018,
- vyjádření správce vodního toku a povodí, Povodí Moravy, s. p., zn. PM005084/2018-203/Mat,
ze dne 24.01.2018.
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Dotčené obecní úřady obcí a měst, na jejichž katastrálním území se předmětný záměr nachází, se
tímto žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o
vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí.

Ing. Mojmír Pehal v. r.
vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství
odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka
Příloha:
- mapové situace jednotlivých dotčených lokalit

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Moravský rybářský svaz, z. s., Brno
- město Dolní Kounice
- obec Moravské Bránice
- obec Nové Bránice
- město Ivančice
- město Oslavany
- obec Biskoupky
- obec Čučice
Dále se doručí:
- Městský úřad Ivančice, vodoprávní úřad
- Městský úřad Ivančice, orgán ochrany přírody
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, orgán ochrany přírody, zde
- Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno, 614 00
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
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