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V Pohořelicích dne 8.12.2015

Oznámení o zahájení správního řízení
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody
podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), uvědomuje
účastníky řízení v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o zahájení řízení podle § 4 odst. 2 zákona
o ochraně přírody o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného
prvku - vodního toku, kterou podal dne 12.11.2015
žadatel:
adresa:
IČ:

Povodí Moravy, s.p.
závod Střední Morava, provoz Dolní Věstonice, 691 29 Dolní Věstonice 142
70890013

Předmětem žádosti je částečné odstranění stromového a keřového porostu v korytě a na
pravém břehu odvodňovacího kanálu IDVT 10206849 v prostoru mezi ČOV a první
zástavbou v délce cca 200 m na pozemcích p.č. 1951/16 a 1952/2 v k.ú. Ivaň. Důvodem je
plánované zprůtočnění koryta vodního toku. V případě, že toto opatření nebude dostačující,
bude provedeno následné odstranění sedimentů. Práce budou prováděny mimo vegetační
období.
Jedná se o odstranění náletových dřevin především druhu Vrba bílá a Topol černý v celkovém
počtu 26 ks a odstranění keřového porostu nacházející se ostrůvkovitě na ploše celkem cca
300 m2. Tyto keřové porosty se skládají především z náletových dřevin a z velké části se
nacházejí přímo v korytě toku. Jde zejména o druhy Bez černý, Hloh obecný atd. Ponechány
budou hodnotnější druhy dřevin, zejména některé zdravé topoly a vrby, nebránící zprůtočnění
koryta a některé skupiny keřů.
Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody je vodní tok významný krajinný prvek
a podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody jsou významné krajinné prvky chráněny před
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova
a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést
k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody.

1/3

Podkladem pro zahájení správního řízení je žádost Povodí Moravy, s. p., o vydání stanoviska
k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Dnem
doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu.
Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Protože je podle § 71
odst. 3 zákona o ochraně přírody účastníkem správního řízení ve svém územním obvodu obec,
pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody, je účastníkem řízení ve smyslu
§ 27 odst. 3 správního řádu Obec Ivaň. Zahájení správního řízení je také oznámeno České
společnosti ornitologické – Jihomoravské pobočce a Občanskému sdružení „Občané za ochranu
kvality bydlení v Brně Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, které správní orgán
požádaly o informování o zahajovaných správních řízení podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona
o ochraně přírody. Podle § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody je občanské sdružení
oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode
dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. V tomto případě
má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den
jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Předložené podklady pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 správního řádu jsou:
- Žádost předložená Povodím Moravy, s. p. včetně projektové dokumentace záměru
-

skutečnosti zjištěné při místním šetření, které se konalo ve dnech 24.11.2015
a 8.12.2015

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 po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci řízení a jejich zástupci mají
právo nahlížet do spisu a činit si z nich výpisy. Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může
účastník zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí.
Správní orgán dává v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost účastníkům řízení
vyjádřit se ke stávajícím podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí v termínu do
21.12.2015.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ildikó Šlapalová
Vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci řízení:
Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uh. Hradiště - DS
Obec Ivaň - DS
Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka
Občanské sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích“ - zveřejněním na úřední desce správního orgánu a současně způsobem
umožňujícím dálkový přístup
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