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V Pohořelicích dne 22. října 2018
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
přepisů (správní řád) a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) přezkoumal v souladu
s ustanovením § 115a odst. 5 vodního zákona skutečnosti, na základě kterých

ruší zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Mlýnský náhon
který byl vydán zdejším vodoprávním úřadem jako Opatření obecné povahy dne 10.8.2018, pod
č.j.: MUPO-36990/2018/ZP/TRR, neboť odpadly důvody tohoto mimořádného opatření na výše
uvedeném vodním toku.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
Odůvodnění
Dne 2.10.2018 požádala společnost Rybníkářství Pohořelice a.s. po vyhodnocení průtokových
stavů dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu a po konzultaci se správcem povodí
Povodí Moravy s.p. MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí o ukončení platnosti Opatření
obecné povahy zakazujícího odběr vody z VVT Mlýnský náhon vydaný dne 10.8.2018, pod č.j.:
MUPO-36990/2018/ZP/TRR.
Vzhledem k tomu, že odpadly důvody mimořádného opatření při nedostatku podzemních
a povrchových vod, ruší zdejší vodoprávní úřad uvedené „Opatření obecné povahy“.
.
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Poučení účastníků
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, podat opravný prostředek.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce i elektronické, příslušného
obecního úřadu, a to ve všech částech každé obce a obce s rozšířenou působností.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí
Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni
vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
- Město Pohořelice
- Obec Cvrčovice
Vyvěšení této veřejné vyhlášky bude provedeno okamžitě po jejím obdržení způsobem v místě
obvyklým.
Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zrušení zákazu nakládání
s povrchovými vodami, a to způsobem v místě obvyklém (rozhlas, webové stránky, místní tisk,
informační vývěsky...).
Dotčené orgány:
(datovou schránkou)
- ČIŽP, oblastní inspektorát, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno (DS)
Na vědomí:
(datovou schránkou)
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, správa toků – oblast
povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
- Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice
Potvrzení o zveřejnění (provedou Město Pohořelice a Obec Cvrčovice):
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
Sejmuto dne:
Podpis a razítko odpovědné osoby:
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