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Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, pozvání k ústnímu jednání 
 

ve věci nakládání s vodami na vodních dílech  
„SO 01 Suchá nádrž N1“ a „SO 02 Suchá nádrž N2“ 

 

a veřejná vyhláška 
______________________________________________________________________ 

 
Žadatel – Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nový Jičín, Husova 13, 741 01 Nový Jičín, 
IČ 00020478 zastoupený Ing. Františkem Hanouskem, Barákova 41, 796 01 Prostějov, IČ 10078479 – 
podal dne 17. 12. 2009 u Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování 
žádost o povolení k nakládání s vodami na vodních dílech „Suchá nádrž N1“ a „Suchá nádrž N2“ – 
vzdouvání a akumulace povrchových vod dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona. č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vodní zákon“).  
 
Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad), podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 
§ 106 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona 
a § 47 správního řádu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že na základě 
žádosti žadatele – účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – Ministerstva 
zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Nový Jičín, Husova 13, 742 01 Nový Jičín, IČ 00020478 
zastoupeného Ing. Františkem Hanouskem, Barákova 41, 796 01 Prostějov, IČ 10078479 – ze dne 17. 
12. 2009, bylo dnem podání žádosti zahájeno vodoprávního řízení o povolení k nakládání 
s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona – ke vzdouvání a akumulaci 
povrchových vod na vodních dílech „Suchá nádrž N1“ a „Suchá nádrž N2“  budovaných v rámci 
stavby „Realizace společných zařízení KPÚ Bravantice – 2. etapa“ na pozemcích parc. č. 2147, 2257 a 
2259 v k.ú. Bravantice a parc. č. 1550, 1598 a 1599 v k.ú. Olbramice, v kraji Moravskoslezském, ČHP 
2-01-01-120/0, HGR 151 v tomto rozsahu: 
 
vodní dílo „Suchá nádrž N1“ 
 

Kóta hladiny stálého nadržení: 268,40 m n. m. 
Objem stálého nadržení: 6 180 m3 
Plocha hladiny: 1,02 ha  
 

Kóta maximální hladiny akumulované (vzduté) vody: 271,60 m n. m. (ovl.) 
 272,00 m n. m. (neovl.) 
Objem zásobního prostoru: 50 620 m3 (ovl.) 
 60 220 m3 (vč. neovl.) 
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru: 2,27 ha 
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru: 240 m  
 

Dotčený vodní tok: DVT 135 
Říční km: cca 2,632 



Strana 2 

vodní dílo „ Suchá nádrž N2“ 
 

Kóta hladiny stálého nadržení: 268,40 m n. m. 
Objem stálého nadržení: 2 636 m3 
Plocha hladiny: 0,03 ha  
 

Kóta maximální hladiny akumulované (vzduté) vody: 263,70 m n. m. (ovl.) 
 264,00 m n. m. (neovl.) 
Objem zásobního prostoru: 9 570 m3 (ovl.) 
 11 400 m3 (vč. neovl.) 
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru: 0,56 ha 
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru: 150 m 
 

Dotčený vodní tok: HMZ 1-11-4 
Říční km: cca 0,172 
 
Údaje o povolovaném nakládání s povrchovými vodami: 
 

Související vodní díla: suché vodní nádrže 
Účel užití souvisejících vodních děl: protipovodňová ochrana a zadržení vody v krajině 
Počet měsíců v roce, kdy se nakládá: 12 
 
Povolení k nakládání s povrchovými vodami bude vydáváno bez ohledu na jejich jakost v místě tohoto 
povoleného nakládání. 
 
K povolovanému nakládání Vodoprávní úřad navrhuje následující podmínky: 

- doba povoleného nakládání s vodami bude stanovena do 31. 12. 2030 
 

K předloženému návrhu svolává Vodoprávní úřad dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního 
zákona ústní jednání na den 
 

23. dubna 2010 v 9:00 hod 
 

v kanceláři č. 205 na Městském úřadu v Bílovci,  
odboru životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 

 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit své námitky a připomínky ke všem 
podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění nejpozději při 
tomto jednání. Na později podané námitky nebo připomínky nebude možno brát zřetel dle 
ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. 
 

Vzhledem k tomu, že povolení Vodoprávního úřadu může ovlivnit vodní poměry v územních 
obvodech několika obcí, oznamuje Vodoprávní úřad dle ustanovení § 115 odst. 3 vodního zákona 
termín a předmět ústního jednání veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu i u těchto 
obecních úřadů. 
 

Povolované nakládání s vodami zasahuje také do katastrálního území Olbramice, které je součástí 
správního obvodu Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušného vodoprávního úřadu. Jelikož k rozhodující části povolované činnosti dochází ve správním 
obvodu Vodoprávního úřadu, je v souladu s ustanovením § 115 odst. 18 vodního zákona 
k vodoprávnímu řízení příslušným Vodoprávní úřad. 
 

Ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu tímto Vodoprávní úřad dává možnost účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění dne 26. 
4. 2010 v době od 9.00 hod do 10.00 hod v kanceláři č. 205 na Městském úřadě v Bílovci, odboru 
životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec. V případě, že svého 
práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. 
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Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí v kanceláři č. 205 na 
Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 
01 Bílovec v pondělí nebo ve středu od 8,00 do 17,00 hodin nebo úterý, čtvrtek a pátek kdykoliv po 
telefonické domluvě (tel.: 556 414 216). 
 

Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v originále nebo 
úředně ověřené kopii, není-li taková listina založena ve správním spisu. 
 
 
 
Ing. Lukáš Klazar 
referent odboru životního prostředí otisk úředního razítka 
a územního plánování 
 
Rozdělovník: 
 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení obdrží:  
 

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu): 
1. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nový Jičín, Husova 13, 742 01 Nový Jičín 
2. Ing. František Hanousek, Barákova 41, 796 01 Prostějov 

 

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu): 
3. Obec Bravantice, 742 91 Bravantice 
4. Obec Olbramice, 742 83 Olbramice 
5. ZVHS, OpO, Pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřiny 9, 741 01 Nový Jičín 

 

Dotčené orgány: 
6. Městský úřad Bílovec – odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec 
7. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava 
 
 
Dále obdrží se žádostí o vyvěšení oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou po dobu 15 dnů 
na veřejně přístupném místě: 
- Obecní úřad Bravantice 
- Obecní úřad Olbramice 
- Městský úřad Bílovec – oddělení správní 
 
Vyvěšeno dne:                                                           Sejmuto dne: 
 
 
Razítko, podpis:                                                         Razítko, podpis: 
 
 
Po uplynutí lhůty žádáme o vrácení vyhlášky s podpisem oprávněné osoby, která potvrdí vyvěšení a 
sejmutí oznámení. 
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