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Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor životního prostředí 
Žerotínovo nám. 3, 601 82  Brno 
 
 

Váš dopis zn.:        Dle rozdělovníku 
Ze dne:        
Č.j.:  JMK 91021/2020     
Sp.zn.:  S-JMK 40797/2020 OŽP-Han 
Vyřizuje:  Ing. Marta Hanáková  
Telefon:  541 652 694 
Datum:  29.06.2020 
  
 
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci pochybnosti, zda se na pozemcích 
p. č. 1023/1 a 1025/1 v k. ú. Brankovice, nachází vodní tok 
 
Dne 06.03.2020 byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje postoupena Městským úřadem Bučovice 
žádost, kterou podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 
Praha (územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Vyškov) o rozhodnutí, zda se na 
pozemcích p. č. 1023/1 a 1025/1 v k. ú. Brankovice, nachází vodní tok či nikoliv.  
 
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, oznámil přípisem 
z 30.03.2020 č. j.: JMK 48931/2020 provedení místního šetření ve výše uvedené věci. 
Z místního šetření 09.06.2020 byl sepsán protokol č. j.: JMK 86541/2020. Popis zjištění je uveden dále 
v textu. 
 
Na základě výše uvedeného KrÚ JMK, jako věcně a místně příslušný správní orgán, 

 

oznamuje 
 

na podkladě § 115 vodního zákona a ustanovení § 10 a § 11 a dále § 46 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní 
správy, zahájení vodoprávního řízení ve věci rozhodnutí v pochybnostech dle ust. § 43 vodního zákona 
o tom, zda se na pozemcích p. č. 1023/1 a 1025/1 v k. ú. Brankovice nachází vodní tok, či nikoli. 
 

Výchozí podklady: 

- podnět Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, z 06.03.2020, 
- situace – katastrální mapa,  
- výpis z katastru nemovitostí,  
- kopie části vodohospodářské mapy, 
- informace z centrální evidence vodních toků, 
- protokol z místního šetření 09.06.2020, č. j.: JMK 86541/2020. 
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Zjištěné skutečnosti: 

Na parcele č. 1023/1 v k. ú Brankovice na hranici s komunikací E50 Nesovice – Brankovice se nachází 
výusť patrně z drenážního systému. V době konání místního šetření vytékala z drenáže voda. Dále 
směrem od silnice k železnici se nachází pole – oseté. Není zde patrné koryto vodního toku, ani jeho 
zbytky. V terénu není zřejmá ani terénní deprese. Z konfigurace terénu je zřejmé, že se jedná o 
přirozenou svodnici dešťových vod.  
Pozemek p. č. 1025/1 tvoří údolnici vyspádovanou směrem k pozemku p. č. 1023/1. Není zřejmé žádné 
koryto vodního roku, ani jeho zbytky. Terén nejeví známky, že by touto údolnicí pravidelně proudila 
voda. Na parcele se v době místního šetření nacházelo oseté pole.  
 
Zároveň bylo zjištěno, že ve vodohospodářské mapě je na uvedených parcelách zakreslen občasný 
vodní tok a v centrální evidenci vodních toků je evidován vodní tok, IDVT: 10199459 ve správě Povodí 
Moravy, s. p. 
 
Protože zdejšímu vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry v lokalitě a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení předmětného záměru, upouští zdejší vodoprávní úřad od ohledání 
na místě a ústního jednání. Místní šetření se konalo v rámci předchozího jednání 09.06.2020. 
 
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. Dotčené orgány 
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě do 
27.07.2020, jinak k nim nebude přihlédnuto, viz § 115 odst. 8 vodního zákona.  
 
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Krajském úřadě 
Jihomoravského kraje. Po termínu 27.07.2020 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání 
rozhodnutí. Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po dni 07.08.2020. 
Zároveň do termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro 
rozhodnutí, viz  § 36 odst. 3 správního řádu. 
Do podkladů vodoprávního řízení je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, 
odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3, kancelář 411 A (průchodem do budovy IMOSu) 
v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 h a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu.  
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. 
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.  
 
 
               
 
   
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Marta Hanáková 

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

hospodářství 
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 

- Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
- Ing. Jakub Neužil, Kožušice č. p. 28, 683 33 Kožušice 

 
Na vědomí: 

- Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu 
 
 
Oznámení 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, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení 
do 8 dnů ode dne vyvěšení této písemnosti, s odkazem na § 115 odst. 7 vodního zákona) 
 

Městys Brankovice, 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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