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Městský úřad Kyjov 
odbor životního prostředí a územního plánování 

 
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1 

tel:518697551 e-mail: j.slavickova@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah 
 
č.j.: OŽPÚP14423/21/365                                Kyjov 11.2.2021 
spis. značka: OŽPÚP/1711/2021/365                                                                                                                                                                               
ukládací znak: 231.2 

skart. znak: A/5 

Vyřizuje: Ing. Jarmila Slavíčková    
  

ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 104, § 106 odst. 1 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení ust. § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil podanou žádost o prodloužení povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV 
Uhřice, vydaného MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí a územního plánování dne 25.11.2015, pod 
č.j.: OŽPÚP55367/15/380, a na základě tohoto posouzení žadateli, kterým je společnost 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČO 49454544, Purkyňova č. p. 2933/2, 695 11 Hodonín 
(dále jen "žadatel") 

p r o d l u ž u j e 
podle § 12 odst. 2 vodního zákona dobu platnosti povolení k nakládání s vodami, které spočívá 
ve vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Uhřice do povrchových vod vodního toku 
Vápenka IDVT 10206185, v ř. km 1,9, v kraji Jihomoravském, obci Uhřice, umístění výusti z ČOV vůči 
břehu – levý břeh, parc. č. 2394/6,  katastrální území Uhřice u Kyjova, orientační určení polohy 
(souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): X=1 180185, Y=575163, vodní útvar 
Spálený potok od pramene po ústí do toku Trkmanka, HGR Středomoravské Karpaty, č.h.p. 4-17-01-
023,, vydaného MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí pod č. j: OŽP861/11/7169/2010 380, dne 
11.1.2011 (chybně uvedeno 11.1.2010), s dobou platnosti do 31.12.2020, ve znění změny, vydaného 
MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí a územního plánování dne 25.11.2015, pod č.j.: 
OŽPÚP55367/15/380, na dobu do 31.12.2025. 

Rozhodnutí o prodloužení platnosti se stává nedílnou součástí rozhodnutí o povolení k nakládání 
s vodami MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, č. j: OŽP861/11/7169/2010 380, 
dne 11.1.2011 (chybně uvedeno 11.1.2010). Mimo prodloužení platnosti povolení zůstává uvedené 
rozhodnutí beze změny.  

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČO 49454544, Purkyňova č. p. 2933/2, 695 11 Hodonín 
 
Odůvodnění: 

Na písemnou žádost žadatele, tj. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČO 49454544, Purkyňova č. p. 
2933/2, 695 11 Hodonín, doručenou na MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 18.11.2020, o prodloužení doby 
platnosti povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění odpadních vod z ČOV Uhřice 
do povrchových vod vodního toku Vápenka IDVT 10206185, bylo uvedeným dnem zahájeno příslušné 
správní řízení. 

Povolení k výše uvedenému nakládání s vodami bylo vydáno MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí a 
územního plánování pod č. j: OŽP861/11/7169/2010 380, dne 11.1.2011 (chybně uvedeno 11.1.2010), 



Č.j. OŽPÚP14423/21/365 

 

Stránka 2 z 3 

k.ú. Uhřice – prodloužení platnosti povolení vypouštění odpadních vod z ČOV Uhřice, VaK Hodonín a.s. 
 

s dobou platnosti do 31.12.2015, ve znění změny, vydané MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí a 
územního plánování dne 25.11.2015, pod č.j.: OŽPÚP55367/15/380 (prodloužena platnost 
do 31.12.2020). Z ustanovení vodního zákona plyne, že požádá-li oprávněný o změnu doby platnosti 
povolení k nakládání s vodami, povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto, 
přičemž žádost o prodloužení je nutné podat před uplynutím doby platnosti povolení k nakládání 
s vodami. V daném případě byla žádost o prodloužení povolení podána včas. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 
upustil, dle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření. Lhůta pro uplatnění 
závazných stanovisek dotčených orgánů a lhůta pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení 
byla stanovena 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení (MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: 
OŽPÚP6491/21/365, dne 20.1.2021) s upozorněním, že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci 
rozhodnuto s tím, že k  podkladům pro rozhodnutí je možno se vyjádřit. Předpokládaný termín pro 
shromáždění úplných podkladů pro rozhodnutí byl v oznámení uveden, až do vydání rozhodnutí se 
k podkladům pro rozhodnutí nikdo nevyjádřil. 

K podané žádosti bylo doloženo a stanoviska sdělili: 
- platné povolení k nakládání s vodami MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování 

pod č. j: OŽP861/11/7169/2010 380, ze dne 11.1.2011 (chybně uvedeno 11.1.2010) 
- rozhodnutí MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování o prodloužení platnosti výše 

uvedeného rozhodnutí, a to pod č.j.: OŽPÚP55367/15/380, ze dne 25.11.2015 
- Lesy České republiky, s.p. – oblast povodí Dyje, Brno – vyjádření k prodloužení platnosti povolení 

ze dne 9.12.2020, č.j.: LCR952/008306/2020 
- Povodí Moravy s.p. - stanovisko správce povodí ze dne 6.11.2020, zn. PM-42692/2020/5203/Ko 
- výsledky rozborů odpadních vod z ČOV Dambořice v letech 2016 až 2020 zpracovaných do tabulek 

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, provedl vodoprávní úřad příslušné vodoprávní řízení, přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, 
že se nezměnily podmínky podstatné pro vydání povolení k nakládání s vodami, za kterých bylo 
předmětné povolení k nakládání s vodami vydáno.  

Dle stanoviska Povodí Moravy lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a 
ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a ekologického 
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativného stavu útvarů 
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu /potenciálu. Dále se 
předpokládá, že záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav 
vodního útvaru. 

Na základě zjištění z doložených podkladů a vzhledem ke znalosti situace v místě, rozhodl se vodoprávní 
úřad vydat požadované povolení bez provedení ústního jednání a místního šetření. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu 
v Kyjově podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 
 
 
 Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. 
vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování 

„Otisk  

úřeního  

razítka“

Otisk 
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Obdrží: 
navrhovatel 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s 
 sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11  Hodonín 
  
ostatní účastníci 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Jezuitská č.p. 14/13, Brno-střed, Brno-město, 602 00  Brno 2 
Obec Uhřice, IDDS: 5jfbrr9 
 sídlo: Uhřice č.p. 177, 696 34  Žarošice 
  
dotčené orgány státní správy 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany vod, IDDS: zr5efbb 
Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - ochrana přírody a krajiny 
Městský úřad Kyjov, OŽPÚP – vodoprávní úřad spis – 2x 
  
ostatní 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
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