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Oznámení
o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání
k žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu s názvem „Přírodě blízká
protipovodňová opatření v soutokové oblasti Morava a Dyje“
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 6.9.2010
žádost podniku Povodí Moravy, s.p., ve věci žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu
s názvem „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Morava a Dyje“:
1. SO 01 – Sanace korun LB hrází Dyje, v délce cca 15 km;
2. SO 02 – Rekonstrukce čerpací stanice Soutok.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno,
Žerotínovo nám. 3/5, jako vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2, písm. d) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vodní zákon“), příslušný dle § 107 odst. c) vodního zákona, dle § 115 odst. 8 vodního
zákona ve vazbě na § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“)
oznamuje zahájení vodoprávního řízení ve shora uvedené věci a zve účastníky řízení a
dotčené organizace na ústní jednání které se uskuteční dne

4. října 2009 v 10:00 hodin,
se schůzkou přizvaných v zasedací místnosti podniku Povodí Moravy, s.p., provoz Břeclav,
Bratislavská 2714/36, 690 02 Břeclav.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na
Krajském úřadě Jihomoravského kraje a svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy,
mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto, viz § 115 odst.
8 vodního zákona.
Do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru je možno nahlédnout na
Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám.
3/5, kancelář 408A (průchodem do budovy IMOSu).
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.
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Stručně k věci:
Žádost o stavební povolení vodního díla se týká stavby s názvem „Přírodě blízká
protipovodňová opatření v soutokové oblasti Morava a Dyje“.
SO 01 – Sanace korun LB hrází Dyje:
Stavba proběhne na stávající stavbě ochranné hráze řeky Dyje, která je ve vlastnictví
České republiky, právo hospodaření náleží podniku Povodí Moravy, s.p.
SO 01.1 – Sanace korun LB hrází Dyje (Pohansko-Soutok)
Trasa levobřežní hráze je vedena od navázání na stávající bezpečnostní přeliv poldru u
čerpací stanice Soutok na k.ú. Břeclav a Lanžhot podél Dyje směrem k městu Břeclav po
objekt odlehčovacího jezu Pohansko v km 13,027. Směrově je trasa navržena v ose stávající
hráze. Stávající niveleta hráze je snížena (prosedlá) oproti projektované. Je proto navrženo
provést dosypání a urovnání na projektovanou niveletu (úroveň 0,5m nad hladinu průtoku
Q100). Navíc bude koruna hráze navýšena o 0,125m z důvodu provedení zpevnění koruny.
Zpevnění koruny je navrženo pro únosnost 7,5t, ve složení geotextilie, štěrkodrť tl.0,25m,
zakalení povrchu lomovými výsyvkami do 25kg/m2. Stávající zpevněné hrázové přejezdy
(živičné) budou zachovány. V místě hlavních zpevněných hrázových přejezdů budou osazeny
uzamykatelné závory. Pro dorovnání koruny bude užit materiál z odtěžení nánosů pravobřežní
bermy řeky Moravy, a to povodňové hlíny a jíly.
Souřadnice JTSK Y=-1226350,54 X=-580755,26
Y=-1213072,08 X=-582770,36
SO 01.2 – Sanace korun LB hrází Dyje (Břeclav-Pohansko)
Trasa levobřežní hráze je vedena od navázání na stávající objekt odlehčovacího jezu
Pohansko v km 13,027 směrem k Břeclavi. Směrově je trasa navržena v ose stávající hráze.
Stávající niveleta hráze je snížena (prosedlá) oproti projektované. Je proto navrženo provést
dosypání a urovnání na projektovanou niveletu (úroveň 0,5m nad hladinu průtoku Q100).
Navíc bude koruna hráze navýšena o 0,125m z důvodu provedení zpevnění koruny. Zpevnění
koruny je navrženo pro únosnost 7,5t, ve složení geotextilie, štěrkodrť tl.0,25m, zakalení
povrchu lomovými výsyvkami do 25kg/m2. Stávající zpevněné hrázové přejezdy (živičné)
budou zachovány. V místě hlavních zpevněných hrázových přejezdů budou osazeny
uzamykatelné závory. Pro dorovnání koruny bude užit materiál z odtěžení nánosů pravobřežní
bermy řeky Moravy, a to povodňové hlíny a jíly.
Souřadnice JTSK Y=-1 219 846,33 X=-576 390,49
Y=-1 222 033,85 X=-578 231,61
Pozemky dotčené SO 01 – Sanace korun LB hrází Dyje
k.ú. Břeclav
p.č.: 3486/18, 3480/15, 3480/17, 4021/13, 4031/9 ve vlastnictví České republiky, právo
hospodaření náleží podniku Povodí Moravy, s.p.
p.č.: 4031/4, 4058, 4035/4, 4035/8, 4033, 4035/9, 4035/7, 4046/1, 4047/1, 4050/4, 4057/2,
4045/12, 4045/13, 4045/3, 4045/11 ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření náleží
podniku Lesy České republiky, s.p.
k.ú. Lanžhot
p.č.: 3876/4, 3876/3, 3269 ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření náleží podniku
Povodí Moravy, s.p.
p.č.: 3241, 3243/1, 3247, 3248, 3249, 3250/3, 3256/3 (pk3256), 3252/1 (pk3252), 3256/5
(pk3256), 3254/3, 3625/3 (pk3625), 3461, 3625/5 (pk3625), 3465, 3466, 3482/1, 3497, 3502,
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3385, 3504, 3419, 3507, 3512, 3645 (pk3625) ve vlastnictví České republiky, právo
hospodaření náleží podniku Lesy České republiky, s.p.
SO 02 – Rekonstrukce čerpací stanice Soutok
SO 02.1 – Rekonstrukce čerpací stanice
Přestavba čerpací stanice je navržena z důvodu jejího neefektivního provozu za celou
dobu její existence. Čerpací stanice by měla být vzhledem k provozním zkušenostem
přebudována na stavidlový objekt.
SO 02.2 – Kabelová přípojka nn
Bude provedena výměna kabelu přípojky NN v celé trase.
Provozní soubory
SO 02.1 – Rekonstrukce ČS – technologická část strojní
Zahrnuje stavidlové uzávěry v počtu tří kusů se shodnou hradící šířkou 2,15m. Pohyb
každé bude zajišťovat samostatný elektromotor.
SO 02.1 – Rekonstrukce ČS – technologická část elektro
Stávající rozvaděč RM1 bude demontován a bude osazen nový rozvaděč. Zároveň
bude kompletně vyměněna napájecí, ovládací a signalizační kabeláž.
Pozemky dotčené SO 02 – Rekonstrukce čerpací stanice Soutok
k.ú. Lanžhot
p.č.: 3411/1 ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření náleží podniku Lesy České
republiky, s.p.

otisk razítka

Ing. Vladimír Jakoby, v.r.
vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství
odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
2. Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, 50168
3. E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
4. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1
5. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- Nové Město
6. MND a.s., Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 69501
7. Město Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot
8. Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 02 Břeclav
Dále se doručí:
9. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany
přírody, zde
10. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha
11. Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy, osvěty a informačních systémů ve
vodním hospodářství, Těšnov 17, 117 05 Praha
12. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor všeobecné správy, oddělní státních hranic, náměstí
Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
13. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
DI Dr. Konrad Stania, Marxergasse 2, A-1030 Wien, Österreich
14. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St.
Pőlten, Österreich
15. Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka 3, 690 81
Břeclav
16. Městský úřad Břeclav, stavební úřad, náměstí T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
17. Slovenský vodohospodárský podnik, š.p., O.z. Bratislava, Správa Povodia Moravy,
Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky, Slovenská republika
18. Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky, Nám., Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava, Slovenská republika
19. Krajský úřad životního prostředí v Bratislavě, odbor štátnej vodnej správy,
Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4, Ing. Robert Wendl, Slovenská republika
20. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně,
Milady Horákové 3, 658 60 Brno
21. Hasičský záchranný sbor JMK, Územní odbor Břeclav, Smetanovo nábřeží 13,
Břeclav 2, PSČ 690 02, PO BOX 19
22. Archeologický ústav AV ČR Brno, Královopolská 147, Brno-Královo Pole 612 00
23. Drážní úřad, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
24. Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno
25. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5
26. Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno, 614 00
27. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Brno, Kotlářská 51, 602 00 Brno
(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)

Fax
541 651579

Telefon
541 652 215

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

E-mail
bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz
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