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Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a termínu místního šetření ve věci pochybnosti, zda se u
IDVT 10201175, 10207667 a 10196808 jedná o vodní toky dle § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“).
Dne 09.01.2018 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí podání Státního
pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ: 01312774 (Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo), nazvané „Komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Prosiměřice – žádost o vyjádření k existenci vodního toku“.
Podání bylo v souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, posouzeno podle svého skutečného
obsahu, bez ohledu na to, jak je označeno, jako podnět k prověření, zda se u IDVT 10201175, 10207667
a 10196808 jedná o vodní toky dle § 43 odst. 1 vodního zákona, či nikoli.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán
ve smyslu § 43 odst. 2 ve vazbě na § 107 odst. 1 písm. r) vodního zákona, na podkladě § 115 vodního
zákona a dále § 46 a násl. správního řádu, oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy,
zahájení vodoprávního řízení a provedení místního šetření za účelem prověření, zda se u IDVT 10201175,
10207667 a 10196808 jedná o vodní toky dle § 43 odst. 1 vodního zákona.

Místní šetření bude provedeno dne 20.02.2018 v 10:50 h se schůzkou přizvaných
před budovou úřadu městyse Prosiměřice, č. p.s 197, 671 61 Prosiměřice.

Výchozí podklady:
- žádost Státního pozemkového úřadu, ze dne 09.01.2018,
- výpis z katastru nemovitostí s katastrální mapou,
- informace z Centrální evidence vodních toků,
- vodohospodářská mapa.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy. Do podkladů vodoprávního řízení je možno nahlédnout na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3, kancelář 411A (průchodem do
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budovy IMOSu) v úřední dny - pondělí a středa - od 08:00 do 17:00 a případně po telefonické domluvě
i v jiném termínu. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy svá závazná stanoviska a námitky,
popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději na místním šetření dne 20.02.2018, jinak k nim nebude
přihlédnuto, viz § 115 odst. 8 vodního zákona.
Po termínu 20.02.2018 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní
orgán vydá rozhodnutí po dni 05.03.2018 Zároveň do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají účastníci
řízení možnost vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.
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.
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.
Občanským sdružením, která požádala o informace o zahajovaných řízeních, bude informace o tomto
zahájeném vodoprávním řízení sdělena zveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje
a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby bylo možné požádat o postavení účastníka
řízení do 8 dnů ode dne sdělení této informace.

Ing. Mojmír Pehal, v. r.
vedoucí oddělení vodního
a lesního hospodářství

otisk razítka

Za správnost vyhotovení: Ing. Marta Hanáková
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
 Kahoun Libor Ing., Vinohrady 3439/9, 669 02 Znojmo
 Městys Prosiměřice, č. p. 197, 671 61 Prosiměřice
 Kasík Stanislav, č. p. 37, 671 61 Prosiměřice
 Kasík Vladimír, č. p. 112, 671 61 Prosiměřice


AGRO Stošíkovice, s.r.o., č. p. 93, 671 61 Stošíkovice na Louce




Městys Prosiměřice, č. p. 197, 671 61 Prosiměřice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (doručí se: Krajský pozemkový
úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo)
Ingerle Antonín, Zoubkova 210/9, Nový Lískovec, 63400 Brno
Ingerle Jan, č. p. 144, 67134 Žerotice
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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Na vědomí:
 Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Sdělení se v souladu s § 115 odst. 7 vodního zákona zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup pro občanská sdružení, která
podala žádost o informace o zahajovaných řízeních na úseku vodního hospodářství.
Občanské sdružení má postavení účastníka řízení, pokud se písemně přihlásí do 8 dnů ode dne doručení
této písemnosti u Krajského úřadu Jihomoravského kraje (viz § 115 odst. 7 vodního zákona).

Městys Prosiměřice, jejíž katastrální území je dotčeno, se žádá o vyvěšení tohoto
dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto
oznámení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí.
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