KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Č. j.: JMK 15852/2022
Sp. zn.: S-JMK 7953/2022 OŽP
Vyřizuje: Ing. Ivona Moučková
Telefon: 541 652 691
Datum: 31.01.2022

Dle rozdělovníku

Oznámení
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad obdržel dne 17.01.2022 žádost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00
Brno, IČO: 708 90 013 o povolení výjimky při použití závadných látek, spočívající v aplikaci
herbicidu Roundup Biaktiv a Garlon New k postřiku vegetace v blízkosti vodních toků za
účelem potlačení nežádoucích invazních druhů rostlin (převážně křídlatky). Jedná se o použití
přípravků (Roundup Biaktiv a Garlon New) od břehové čáry, tj. od okraje kynety směrem k
břehové hraně, případně na korunu ochranné hráze a na jejím vzdušném lící, avšak vždy mimo
přímou aplikaci na vodní hladinu. Aplikace bude probíhat na parcelách ve vlastnictví ČR s
právem hospodaření Povodí Moravy, s. p. a to konkrétně na katastrálním území Břeclav,
Bulhary, Nejdek u Lednice, Brankovice, Křižanovice u Bučovic, Malínky, Nesovice, Snovídky,
Vícemilice, Čejč, Čejkovice, Hodonín, Petrov u Hodonína, Boleradice, Diváky, Hustopeče u
Brna, Pouzdřany, Strachotín, Šakvice, Mouchnice, Brod nad Dyjí, Dolní Věstonice, Horní
Věstonic, Drnholec, Jevišovka, Milovice u Mikulova, Novosedly na Moravě, Pavlov u Dolních
Věstonic, Ivaň, Mušov, Nová Ves u Pohořelic, Pasohlávky, Vranovice nad Svratkou, Hodějice,
Slavkov u Brna, Strážnice na Moravě, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Opatovice u Vyškova,
Medlov. Bližší specifikace včetně výčtu všech dotčených vodních toků viz níže v textu.
Uvedeným dnem doručení žádosti bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení podle
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 ustanovení § 39 odst. 7 písm.
a) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, po prostudování předmětné
žádosti a všech povinných příloh oznamuje všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům
státní správy podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení ve
věci předmětné žádosti o povolení výjimky při použití závadných látek, spočívající v aplikaci
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herbicidu Roundup Biaktiv a Garlon New k postřiku vegetace v blízkosti níže uvedených
vodních toků za účelem potlačení nežádoucích invazních druhů rostlin.
Oznámení o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci a další úkony v řízení se doručují,
z důvodu řízení s velkým počtem účastníků řízení viz ustanovení § 144 správního řádu, v
souladu s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu ustanovení § 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 01.03.2022 viz ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Krajském
úřadě Jihomoravského kraje. Po termínu 02.03.2022 bude možné se seznámit s úplnými
podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po
dni 10.03.2022. Zároveň do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost
vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz ustanovení § 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 411A v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 hod. po předchozí telefonické
domluvě nebo domluvě přes e-mail s konkrétním pracovníkem.
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s ustanovením § 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:
Povodí Moravy, s. p., jakožto správce vodních toků má mimo jiné povinnost pečovat o koryta
těchto vodních toků a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná
pro zabezpečení funkce vodních toků (ustanovení § 47 odst. 2 vodního zákona).
Záměrem správce je použití prostředků pro postřik vegetace v blízkosti vodních toků za účelem
potlačení nežádoucí vegetace (převážně křídlatky). Jedná se o použití přípravků (Roundup
Biaktiv a Garlon New) od břehové čáry, tj. od okraje kynety směrem k břehové hraně a dále na
a za vzdušný líc u ochranných hrází, mimo vodní plochu.
Aplikace závadné látky Roundup Biaktiv (max. 2 x za rok v množství 600 litrů, způsob použití
bodový postřik) a Garlon New (max. 2 x za rok v množství 200 litrů, způsob použití bodový
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postřik) bude technologicky probíhat pomocí nesených zádových postřikovačů s použitím
nízkoúletových trysek standardní výroby.
Při aplikaci přípravku Roundup Biaktiv a Garlon New dojde ve dvou případech k dotčení
ochranných pásem vodních zdrojů (pozemek p. č. 615/9 k. ú. Opatovice u Vyškova a p. č. 3031
k. ú. Ivaň). Dále dojde k dotčení ochranného pásma II. stupně přírodního léčivého zdroje
minerálních vod Pasohlávky (pozemky p. č. 6283, 6290, 6298, 6313 k. ú. Pasohlávky, pozemek
p. č. 5417 k. ú. Mušov, pozemek p. č. 589/18 k. ú. Nová ves u Pohořelic a pozemek p. č. 2563/2
k. ú. Vranovice nad Svratkou).

Dotčené vodní toky:
Dyje (IDVT 10100006)
- říční km 22,785 – 22,910, nábřežní zdi a opevnění jezu Břeclav (rostliny zhoršující
technický stav objektu, plocha porostu pravý břeh – 480 m2 a levý břeh – 532 m2)
- říční km 35,888 – 36,420, jez Bulhary včetně PB přelivu (rostliny zhoršující technický
stav objektu, plocha porostu pravý břeh – 450 m2 a levý břeh – 2 600 m2)
- říční km 69,000, odpad z ČOV (plocha porostu pravý břeh – 40 m2)
Odlehčovací rameno Dyje (IDVT 10219472)
- říční km 2,922 – 3,014, opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Poštorná
(rostliny zhoršující technický stav objektu, plocha porostu pravý břeh – 359 m2 a levý
břeh – 228 m2)
Odlehčovací rameno Pohansko (IDVT 10219508)
- říční km 1,341 – 1,415, opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Pohansko
(rostliny zhoršující technický stav objektu, plocha porostu pravý břeh – 282 m2 a levý
břeh – 327 m2)
Čejčský p. (IDVT 10191421)
- říční km 3,500 – 2,600, návodní strana v profilu koryta (potlačení rákosin, plocha
porostu pravý břeh – 5 000 m2)
Haraska (IDVT 10200148)
- říční km 9,830 – 9,975, RVT Boleradice (rostliny zhoršující technický stav objektu,
plocha porostu hráz VN – 390 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 10200867)
- říční km 0,780 – 1,025, vodní nádrž Diváky (rostliny zhoršující technický stav objektu,
plocha porostu hráz VN – 270 m2)
Malá Haná (IDVT 10100397)
- říční km 3,900 – 4,000, skluz pod vodní nádrží Opatovice (potlačení ostružníku na
holině po kůrovcové kalamitě, plocha porostu pravý břeh – 2 000 m2)
Občasný tok (IDVT 1019068)
- říční km 0,600, čerpací stanice Brod nad Dyjí (plocha porostu – 250 m2)
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OBJ.30C, PASOHL.O11 (IDVT 10441488)
- říční km 0,400, čerpací stanice Pasohlávky (plocha porostu – 250 m2)
Pokran (IDVT 10203157)
- říční km 0,100, čerpací stanice Novosedly (plocha porostu – 250 m2)
OBJ.30D, odv. příkop 8C (IDVT 15001259)
- říční km 0,100, čerpací stanice Drnholec (plocha porostu – 250 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 10197435)
- říční km 0,050, čerpací stanice Ivaň (plocha porostu – 250 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 10187281)
- říční km 2,000, čerpací stanice Jihlava (plocha porostu – 250 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 10206884)
- říční km 0,100, čerpací stanice Soutok (plocha porostu – 250 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 10189037)
- říční km 2,900, čerpací stanice Svratka Pouzdřany (plocha porostu – 250 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 15001327)
- říční km 1,400, čerpací stanice Strachotín (plocha porostu – 250 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 10204154)
- říční km 0,300, čerpací stanice Dolní Věstonice (plocha porostu – 250 m2)
Popický p. (IDVT 10206096)
- říční km 1,200, čerpací stanice Popický potok (plocha porostu – 250 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 10202017)
- říční km 2,677, čerpací stanice Milovice (plocha porostu – 250 m2)
Štinkovka (Stinkava) (IDVT 10100532)
- říční km 1,900, čerpací stanice Štinkava (plocha porostu – 250 m2)
- říční km 12,300 a 11,700, údržba hrází VN Hustopeče I a II (plocha porostu – 60 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 10186595)
- říční km 0,500 – 1,200, údržba průsakových sond (plocha porostu – 20 m2) na hrázi
Šakvice (LB VDNM DZ)
Bezejmenný tok (IDVT 15001326)
- říční km 0,000 – 0,900, údržba průsakových sond (plocha porostu – 30 m2) na hrázi
Strachotín (LB VDNM DZ)
- říční km 0,900 – 1,100, údržba průsakových sond (plocha porostu – 3 m2) na hrázi
Šakvice (LB VDNM DZ)
Bezejmenný tok (IDVT 10204350)
- říční km 0,000 – 0,800, údržba průsakových sond (plocha porostu – 20 m2) na hrázi
Strachotín (LB VDNM DZ)
Bezejmenný tok (IDVT 15001263)
- říční km 0,000 – 1,680, údržba průsakových sond (plocha porostu – 40 m2) na hrázi
Strachotín (LB VDNM DZ)
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Bezejmenný tok (IDVT 15001327)
- říční km 1,500 – 1,900, údržba průsakových sond (plocha porostu – 10 m2) na hrázi
Strachotín (LB VDNM DZ)
Bezejmenný tok (IDVT 15001264)
- říční km 0,200 – 0,375, údržba průsakových sond (plocha porostu – 10 m2) na hlavní
hrázi VDNM DZ
Bezejmenný tok (IDVT 15001243)
- říční km 0,000 – 0,562, údržba průsakových sond (plocha porostu – 20 m2) na hlavní
hráz VDNM DZ
Bezejmenný tok (IDVT 10204673)
- říční km 0,000 – 3,500, údržba průsakových sond (plocha porostu – 120 m2) na hlavní
hrázi VDNM DZ
Bezejmenný tok (IDVT 10204673)
- říční km 0,000 – 0,094, údržba průsakových sond (plocha porostu – 10 m2) na hrázi
Dolní Věstonice VDNM DZ
Bezejmenný tok (IDVT 15001325)
- říční km 0,000 – 0,013, údržba průsakových sond (plocha porostu – 10 m2) na hrázi
Dolní Věstonice VDNM DZ
Bezejmenný tok (IDVT 15000901)
- říční km 0,000 – 0,175, údržba průsakových sond (plocha porostu – 10 m2) na hrázi
Dolní Věstonice VDNM DZ
Vodní dílo Nové Mlýny II
- údržba průsakových sond (plocha porostu – 40 m2) na hrázi Strachotín (LB VDNM SZ)
Bezejmenný tok (IDVT 10204154)
- říční km 4,160 – 0,800, údržba průsakových sond (plocha porostu – 50 m2) na hrázi
Dolní Věstonice PB VDNM SZ
Vodní dílo Nové Mlýny II
- hlavní hráz VDNM SZ (plocha porostu – 200 m2)
Bezejmenný tok (IDVT 10207266)
- říční km 0,500 – 0,000, údržba průsakových sond (plocha porostu – 30 m2) na ochranné
hrázi Svratky a Jihlavy hrázi
Bezejmenný tok (IDVT 10187281)
- říční km 2,000 – 3,000, údržba průsakových sond (plocha porostu – 30 m2) na ochranné
hrázi Svratky a Jihlavy
Jihlava (IDVT 10100008)
- říční km 0,800, opevnění pod mostem (plocha porostu – 50 m2)
- říční km 21,600 – 18,000, návodní strana v profilu koryta (likvidace křídlatky, plocha
porostu pravý břeh – 100 m2 a levý břeh – 100 m2)
Svratka (IDVT 10100010)
- říční km 3,850, opevnění pod mostem (plocha porostu – 50 m2)
- říční km 8,000, násep železničního mostu (plocha porostu – 50 m2)
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Svodný příkop O11C (IDVT 10190203)
- říční km 0,000 – 0,200, údržba průsakových sond (plocha porostu – 20 m2) na LB VDNM
HZ Pasohlávky-Drnholec
OBJ.30C, PASOHL.O11 (IDVT 10441488)
- říční km 0,400 – 28500, údržba průsakových sond (plocha porostu – 40 m2) na LB VDNM
HZ Pasohlávky-Drnholec
OBJ.30D, odvod. příkop 8C (IDVT 15001259)
- říční km 0,100 – 2,300, údržba průsakových sond (plocha porostu – 20 m2) na LB VDNM
HZ Pasohlávky-Drnholec
Bezejmenný tok (IDVT 10195459)
- říční km 1,700 – 0,000, údržba průsakových sond (plocha porostu – 50 m2) na PB VDNM
HZ Brod nad Dyjí-Novosedly
Občasný tok (IDVT 10192068)
- říční km 0,500 – 2,500, údržba průsakových sond (plocha porostu – 40 m2) na LB
odvodňovacího kanálu
Bezejmenný tok (IDVT 10208175)
- říční km 0,000 – 1,780, údržba průsakových sond (plocha porostu – 50 m2) na PB VDNM
HZ Brod nad Dyjí-Novosedly
Bezejmenný tok (IDVT 10187683)
- říční km 0,000 – 0,940, údržba průsakových sond (plocha porostu – 50 m2) na PB VDNM
HZ Brod nad Dyjí-Novosedly
Baštýnský potok (IDVT 10104743)
- říční km 0,800, údržba stavidel (plocha porostu – 50 m2)
Polní potok (Mikulovka) (IDVT 10219474)
- říční km 0,180, údržba shybky a stavidel (plocha porostu – 50 m2)
Morava (IDVT 10100003)
- říční km 129,780 – 130,020, podjezí Veselí nad Moravou (vegetace narušující
kamennou dlažbu, plocha porostu pravý břeh – 1 500 m2 a levý břeh – 1 500 m2)
- říční km 129,340 – 129,530, podjezí Veselí nad Moravou (vegetace narušující
kamennou dlažbu, plocha porostu pravý břeh – 750 m2)
- říční km 124,300, rejda Vnorovy II (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha
porostu pravý břeh – 200 m2)
- říční km 101,700 – 101,900, návodní strana koryta (plocha porostu pravý břeh – 700
m 2)
Litava (Cézava) (IDVT 10100046)
- říční km 23,177, jez Šestisplav (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha porostu
pravý břeh – 210 m2 a levý břeh – 210 m2)
- říční km 28,400, stupeň Hodějice (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha
porostu pravý břeh – 100 m2 a levý břeh – 100 m2)
- říční km 30,188, jez Křižanovice (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha porostu
pravý břeh – 80 m2 a levý břeh – 80 m2)
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říční km 37,030, spádový stupeň Vícemilice (vegetace narušující kamennou dlažbu,
plocha porostu pravý břeh – 280 m2 a levý břeh – 280 m2)
- říční km 41,660, spádový stupeň Nesovice (vegetace narušující kamennou dlažbu,
plocha porostu pravý břeh – 120 m2 a levý břeh – 120 m2)
- říční km 46,799, spádový stupeň (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha
porostu pravý břeh – 80 m2 a levý břeh – 80 m2)
- říční km 46,972, spádový stupeň (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha
porostu pravý břeh – 70 m2 a levý břeh – 70 m2)
- říční km 47,348, spádový stupeň (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha
porostu pravý břeh – 80 m2 a levý břeh – 80 m2)
- říční km 48,526, spádový stupeň (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha
porostu pravý břeh – 20 m2)
Kyjovka (Stupava) (IDVT 10100029)
- říční km 66,734, spádový stupeň (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha
porostu pravý břeh – 20 m2 a levý břeh – 20 m2)
- říční km 66,232, spádový stupeň (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha
porostu pravý břeh – 24 m2 a levý břeh – 24 m2)
- říční km 64,294, spádový stupeň (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha
porostu pravý břeh – 90 m2 a levý břeh – 90 m2)
Odlehčovací rameno Ostroh-Vnorovy (IDVT 10101064)
- říční km 0,700, jez OR (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha porostu pravý
břeh – 400 m2 a levý břeh – 400 m2)
- říční km 0,200 – 0,300, berma (plocha porostu pravý břeh – 500 m2)
Baťakanál (IDVT 15001427)
- říční km 5,768, plavební komora Petrov (vegetace narušující zpevněné plochy, plocha
porostu pravý břeh – 50 m2 a levý břeh – 50 m2)
- říční km 10,220, plavební komora Strážnice (vegetace narušující zpevněné plochy,
plocha porostu pravý břeh – 60 m2 a levý břeh – 50 m2)
- říční km 10,406, plavební komora Strážnice (vegetace narušující zpevněné plochy,
plocha porostu pravý břeh – 60 m2 a levý břeh – 60 m2)
- říční km 12,994, plavební komora Vnorovy II (vegetace narušující zpevněné plochy,
plocha porostu pravý břeh – 100 m2 a levý břeh – 100 m2)
- říční km 13,225, plavební komora Vnorovy I (vegetace narušující zpevněné plochy,
plocha porostu pravý břeh – 50 m2 a levý břeh – 60 m2)
- říční km 18,054, plavební komora Veselí nad Moravou (vegetace narušující zpevněné
plochy, plocha porostu pravý břeh – 550 m2 a levý břeh – 350 m2)
- říční km 6,400 – 9,660, návodní strana ochranné hráze mezi přístavišti Strážnice a
Petrov (lokální plochy křídlatky, plocha porostu pravý břeh – 10 m2 a levý břeh – 10 m2)
Velička (do Moravy) (IDVT 10100094)
- říční km 4,080, jezík Strážnice (vegetace narušující kamennou dlažbu, plocha porostu
pravý břeh – 150 m2 a levý břeh – 100 m2)
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Kyjovka (Stupava) (IDVT 10100029)
- říční km 29,346, nápustný objekt (vegetace narušuje zpevněné plochy, plocha porostu
pravý břeh – 90 m2 a levý břeh – 110 m2)
Prušánka (IDVT 10198114)
- říční km 22,661, bezpečnostní přeliv Čejkovice I (vegetace narušuje zpevněné plochy,
plocha porostu pravý břeh – 700 m2)
Dotčená katastrální území a pozemky:
ORP Břeclav
k. ú. Břeclav
pozemky p. č. st. 6062, st. 6093, st. 6143, st. 6168, 371/7,
493/19, 2516/39, 2516/111, 3480/15, 3750/22
k. ú. Bulhary
pozemky p. č. 1956/4, 2153/5, 2153/6
k. ú. Nejdek u Lednice
pozemky p. č. 297/8, 297/8, 297/9, 298/1
ORP Bučovice
k. ú. Brankovice
k. ú. Křižanovice u Bučovic
k. ú. Malínky
k. ú. Nesovice
k. ú. Snovídky
k. ú. Vícemilice

pozemky p. č. 4092/5, 4092/6
pozemky p. č. 1057/1, 1057/3
pozemek p. č. 2524
pozemky p. č. 1754/4, 1754/12
pozemky p. č. 1634/7, 1634/10
pozemky p. č. 913/2, 913/3, 913/6

ORP Hodonín
k. ú. Čejč
k. ú. Čejkovice
k. ú. Hodonín
k. ú. Petrov u Hodonína

pozemek p. č. 2634
pozemek p. č. st. 1535/1
pozemek p. č. st. 9732
pozemky p. č. 2092/4, 2092/11, 2092/13

ORP Hustopeče
k. ú. Boleradice
k. ú. Diváky
k. ú. Hustopeče u Brna
k. ú. Pouzdřany
k. ú. Strachotín
k. ú. Šakvice

ORP Kyjov
k. ú. Mouchnice

pozemek p. č. st. 623/2
pozemek p. č. 4397/1
pozemky p. č. 4508/4, 5550/22
pozemky p. č. 1790/6, 1790/22
pozemky p. č. st. 421, st. 423, 1954/1, 1954/3, 1954/16,
1954/20, 1954/30, 1954/31, 2003
pozemky p. č. 1901/1, 1901/8, 1901/10, 1901/16,
1901/17, 1901/18, 1901/20, 1901/25, 1901/30, 1901/32,
1901/42, 1901/43, 1901/45, 1901/49, 1901/51, 1901/58,
1901/59
pozemek p. č. 1992/1
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ORP Mikulov
k. ú. Brod nad Dyjí
k. ú. Dolní Věstonice
k. ú. Horní Věstonice
k. ú. Drnholec
k. ú. Jevišovka
k. ú. Milovice u Mikulova

k. ú. Novosedly na Moravě
k. ú. Pavlov u Dolních Věstonic
ORP Pohořelice
k. ú. Ivaň

pozemky p. č. 4115, 4116/1, 4116/3, 4117, 4118, 4424,
pozemky p. č. 1377/3, 1377/44, 1377/45, 1491/2,
1491/8, 1491/15, 1491/36, 1491/40, 1491/42, 1736/3
pozemky p. č. 3510/39, 3510/40, 3726, 3731, 3734, 3739,
3742, 3747, 3750, 3755, 3758, 3761,
pozemky p. č. 8187/2, 8187/4, 8187/5, 8187/6, 8779/1,
8958, 9028
pozemek p. č. 1378/3
pozemky p. č. 555/8, 555/9, 555/12, 555/13, 555/14,
555/15, 555/17, 555/18, 555/19, 555/34, 555/38,
555/41, 555/42, 555/43, 555/46, 555/47, 555/50,
555/52, 555/191, 2441
pozemky p. č. st. 1108, st. 1109, st. 1134
pozemek p. č. 5820

k. ú. Mušov
k. ú. Nová Ves u Pohořelic
k. ú. Pasohlávky
k. ú. Vranovice nad Svratkou

pozemky p. č. st. 545, st. 546, 2943, 3019, 3031, 3033,
3131/1
pozemky p. č. 5403, 5417, 5427, 5448
pozemek p. č. 589/18
pozemek p. č. 6283, 6298, 6290, 6313
pozemek p. č. 2563/2

ORP Slavkov u Brna
k. ú. Hodějice
k. ú. Slavkov u Brna

pozemky p. č. 984, 986
pozemky p. č. 3799/3, 3805/1,3806/1, 3806/2,

ORP Veselí nad Moravou
k. ú. Strážnice na Moravě
k. ú. Veselí nad Moravou
k. ú. Vnorovy

ORP Vyškov
k. ú. Opatovice u Vyškova

pozemky p. č. 1971/4, 1971/5, 3019/13, 3019/14,
7075/4, 7248/1, 7248/2,
pozemky p. č. st. 566, 71/4, 71/9, 71/15, 1038/8,
1038/12, 1312/1
pozemky p. č. 1790, 1814, 2099/2, 2100/1, 2100/3,
2145/2, 2146/2, 2727/3, 2731/1, 2731/3, 2731/5,
2731/6, 3171/1, 3340

pozemek p. č. 615/9
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ORP Židlochovice
k. ú. Medlov

pozemek p. č. 6302/1

K předmětné žádosti byly doposud shromážděny následující doklady:
- žádost na předepsaném formuláři,
- soupis dotčených parcel lokalit aplikace závadné látky,
- mapová situace lokalit aplikace závadné látky,
- stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod č. j. JMK
170324/2021, sp. Zn. S-JMK 165045/2021 OŽP/Nav ze dne 13.12.2021 (použití závadných
látek v blízkosti některých vodních toků na území zařazeném do systému Natura 2000),
- vyjádření Moravského rybářského svazu, z. s., pod zn. 195/2021 ze dne 29.11.2021,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí,
pod č. j. MUBR 180811/2021 ze dne 10.12.2021,
- vyjádření Městského úřadu Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního řádu, pod č.
j. MUB/OŽP-39652/2021 pis, sp. zn. OŽP-132/2022-pis ze dne 05.01.2021,
- vyjádření Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, pod č. j. MUHOCJ
82932/2021 OŽP, sp. zn. MUHO 12919/2021 OŽP ze dne 20.12.2021,
- stanovisko Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, pod č. j.
MUH/94495/21/492, sp. zn. OŽP/1999321/492 ze dne 09.12.2021,
- vyjádření Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování, pod
č. j. OŽPÚP898/22/ozp_sek, sp. zn. OŽPÚP150/2021/ozp_sek ze dne 04.01.2022,
- vyjádření Městského úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí, pod č. j.
MUMI21058345, sp. zn. MUMIS21058313 3400/SUCM ze dne 16.12.2021,
- vyjádření Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí, pod č. j. MUPO50178/2021/ZP/LAJ, sp. zn. SZ MUPI 10600/2021 ze dne 01.12.2021,
- závazné stanovisko Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního
plánování a životního prostředí, pod č. j. SU/37947-21/14504-2021/Ost,
- vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního
plánování, pod č. j. MVNM/55048/2021 ze dne 26.1212021,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí, pod č. j. MV
117191/2021, sp. zn. MV 112137/2021 ze dne 15.12.2021,
- vyjádření správce vodního toku a povodí, Povodí Moravy, s. p., zn. PM35981/2021/5203/Žu, ze dne 10.08.2022,
- sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č. j. KHSZL
24958/2021, ze dne 08.09.2021,
- bezpečnostní list aplikované látky Roundup Biaktiv,
- bezpečnostní list aplikované látky Garlon New,
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- nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na
menšinová použití, č. j. UKZUZ 128900/2021 ze den 27.07.2021,
- vyhledávání v registru přípravků (eagri.cz).

Mgr. Eva Moučková, v. r.
vedoucí oddělení vodního a
lesního hospodářství
odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Ivona Moučková

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu doručení do vlastních rukou:
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Ostatním účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručí veřejnou vyhláškou:
- Moravský rybářský svaz, z. s., Brno, Soběšická 83, 614 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
- Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Město Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
- Městys Boleradice, Boleradice 401, 691 12 Boleradice
- Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice
- Městys Drnholec, Kostelní 368, 69183 Drnholec
- Městys Medlov, Medlov 52, 664 66 Medlov
- Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí
- Obec Bulhary, Bulhary 88, 691 89 Bulhary
- Obec Čejč, Čejč 430, 696 14 Čejč
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Obec Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
Obec Diváky, Diváky 110, 691 71 Diváky
Obec Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice
Obec Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Hodějice
Obec Horní Věstonice, Horní Věstonice 131, 691 81 Horní Věstonice
Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23 Ivaň
Obec Jevišovka, Drnholecká 98, 691 83 Jevišovka
Obec Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
Obec Malínky, Malínky 75, 683 33 Malínky
Obec Milovice, Milovice 38, 69188 Milovice
Obec Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice
Obec Nesovice, Nesovice 305, 68333 Nesovice
Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82 Novosedly
Obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, 69122 Pasohlávky
Obec Pavlov, Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
Obec Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov
Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
Obec Snovídky, Snovídky 1, 683 33 Snovídky
Obec Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

(Občanské sdružení má postavení účastníka řízení, jestliže písemně požádá o postavení
účastníka řízení do 8 dnů ode dne vyvěšení této písemnosti, s odkazem na ustanovení § 115
odst. 7 vodního zákona)
Dále se doručí:
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, orgán ochrany přírody, zde
- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 42/3,
690 81 Břeclav
- Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního řádu, Jiráskova 502, 685
01 Bučovice
- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 01
Hustopeče
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, pracoviště
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov
- Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 692 20 Mikulov
- Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
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Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního
prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování,
pracoviště tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Nádražní 750,
667 01 Židlochovice
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 748/1,4 614
00 Brno
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760
01 Zlín
Povodí Moravy, s. p., Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Úřady níže uvedených obcí, měst, městysů žádáme o vyvěšení a současně zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup tohoto oznámení po dobu 15 - ti dní na úřední desce
a následné zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí:
- Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Městský úřad Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Městský úřad Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Městský úřad Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Městský úřad Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
- Úřad městys Boleradice, Boleradice 401, 691 12 Boleradice
- Úřad městys Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice
- Úřad městys Drnholec, Kostelní 368, 69183 Drnholec
- Úřad městys Medlov, Medlov 52, 664 66 Medlov
- Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí
- Obecní úřad Bulhary, Bulhary 88, 691 89 Bulhary
- Obecní úřad Čejč, Čejč 430, 696 14 Čejč
- Obecní úřad Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
- Obecní úřad Diváky, Diváky 110, 691 71 Diváky
- Obecní úřad Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice
- Obecní úřad Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Hodějice
- Obecní úřad Horní Věstonice, Horní Věstonice 131, 691 81 Horní Věstonice
- Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, 691 23 Ivaň
- Obecní úřad Jevišovka, Drnholecká 98, 691 83 Jevišovka
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Obecní úřad Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
Obecní úřad Malínky, Malínky 75, 683 33 Malínky
Obecní úřad Milovice, Milovice 38, 69188 Milovice
Obecní úřad Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice
Obecní úřad Nesovice, Nesovice 305, 68333 Nesovice
Obecní úřad Novosedly, Novosedly 1, 691 82 Novosedly
Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky 1, 69122 Pasohlávky
Obecní úřad Pavlov, Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
Obecní úřad Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov
Obecní úřad Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
Obecní úřad Snovídky, Snovídky 1, 683 33 Snovídky
Obecní úřad Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
Obecní úřad Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Obecní úřad Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Vyvěšeno dne:…………………

Sejmuto dne:………………………

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:………………Ukončeno dne:………………

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho zveřejnění
způsobem umožňující dálkový přístup.
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