MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
odbor životního prostředí
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín, tel: 518 316 397

Spisová značka: ŽP/18/884/PK
Číslo jednací: 21453/2018
Vyřizuje: Ing. Pavel Kašperák
Telefon: 518 316 314
E-mail: kasperak.pavel@muhodonin.cz
V Hodoníně dne 26. 03. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
schválení manipulačního řádu vodního díla pro
„nápustný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky“, k.ú. Hodonín
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místě příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád), žadateli – účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým jsou
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, CZ-NACE : 36000

I. S c h v a l u j e
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

manipulační

řád

pro vodní dílo
„nápustný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky“, k.ú. Hodonín
Zpracovaný spol. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, datum 12/2017,
kategorie z hlediska TBD – IV., kraj Jihomoravský, katastrální území Hodonín, vodní tok Kyjovka,
č.h.p. 4-17-01-112, HGR 2250 a HGR 1652.
Popis vodního díla:
Předmětem schvalovacího řízení je manipulační řád pro nápustný a rozdělovací objekt na odlehčovacím
rameni Kyjovky.
1) Nápustný objekt v km 1,845 (dle TPE 1,414) odlehčovacího ramene Kyjovky (km 28,750
Kyjovky (dle TPE 29,346)
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Účel vodního díla:
- omezení přítoků do Kyjovky pod odlehčením
Stanovená hodnota minimálního průtoku: pod nápustným objektem do Kyjovky v km 1,845
(dle TPE 1,414) je cca Q = 0,123 m3.s-1.
Funkce a technické parametry vodního díla: Nápustný objekt tvoří hrázová propust o rozměrech
1,20 x 2,40 m. Otvor je hrazený stavidlem s el. pohonem.
Kategorie TBD:
IV. (četnost tech.-bezpečnostních prohlídek nejméně 1x za 10 let)
Výstavba vodního díla: Dílo bylo uvedeno do provozu 29.11.1972. Povolení stavby vydal
rozhodnutím ONV-OVHZL Břeclav, dne 4.7.1968 pod č.j. Vod – 4513/68-405/S,K s doplňkem
č. 1 vydaným dne 20.11.1970 pod č.j. Vod. 8089/70-405/K.
Povolení k nakládání s vodami: bylo vydáno v rámci projektu „Úprava řeky Moravy v úseku
Lanžhot – Hodonín“, vodoprávním rozhodnutím ONV OVLHZ v Břeclavi dne 4.7.1968, pod č.j.
Vod-4513/68-405/S,K.
2) Regulační objekt v km 0,480 (dle TPE 0,050) odlehčovacího ramene Kyjovky
Účel vodního díla:
- snížení povodňových průtoků v Kyjovce odlehčením do Moravy
- protipovodňová ochrana území v povodí Kyjovky a odlehčovacího
ramene Kyjovky před zpětným vzdutím z Moravy
Funkce a technické parametry vodního díla: byl vybudován v roce 1999 za účelem zabránění
zpětnému vzdutí při průchodu velkých vod v Moravě do odlehčovacího kanálu Kyjovky.
Regulační objekt je umístěn ve vyústní části odlehčovacího kanálu Kyjovky a navazuje na
pravobřežní protipovodňové hráze řeky Moravy. Regulační objekt je vybudován jako
železobetonový stupeň rozdělený dělícím pilířem do dvou polí o světlosti 10 m. Hradící
konstrukce každého pole tvoří vzpěrná vrata s ovládáním na el. i ruční pohon.
Kategorie TBD:
IV. (četnost tech.-bezpečnostních prohlídek nejméně 1x za 10 let)
Výstavba vodního díla: byl vybudovaný v roce 1999.
Povolení k nakládání s vodami: Rozhodnutí k povolení k jinému užívání povrch. Vod řek
Moravy a Kyjovky spočívající v regulaci povodňových průtoků, vydané OkÚ RŽP Hodonín, dne
29.5.1998, č.j. ŽP/98/21/3971/231.
Pro objekty Nápustný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky, byl MěÚ Hodonín, OŽP,
schválen manipulační řád, ze dne 11.4.2007 pod. č.j. 46960/2007. Důvodem schválení nového
manipulačního řádu je ukončení platnosti předchozího schváleného manipulačního řádu, ze dne
11.4.2007, č.j. 46960/2007, spis.zn. ŽP/07/3176/JP, který byl schválen na dobu určitou, do 31.12.2017.

II. S t a n o v u j e p o d m í n k y,
za kterých se manipulační řád schvaluje:
1) Manipulace a provoz na vodním díle budou zajišťovány podle schváleného manipulačního řádu.
2) Při provozu díla musí být v plném rozsahu respektovány povinnosti, vyplývající z povolení
vodoprávního orgánu k nakládání s vodami, z povolení ke zřízení stavby vodního díla a
z kolaudačního rozhodnutí pro vodní dílo, jakož i z obecně závazných předpisů vztahujících se
k provozu staveb.
3) Pracovníci pověření manipulací na vodním díle budou prokazatelně seznámení se schváleným
Manipulačním řádem.
4) V případě, že dojde k zásadním změnám při manipulaci a provozu předmětného vodního díla,
pozbývá manipulační a provozní řád platnosti.
5) Správce vodního díla odpovídá za řádné udržování zařízení sloužících k manipulaci s vodou.
6) Manipulační řád bude schválen na dobu určitou, a to do 31. 12. 2028.
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III.

Ruší

rozhodnutí MěÚ Hodonín, odbor ŽP ze dne 11.04.2007 sp.zn ŽP/07/3176/JP, č.j. 46960/2007 ke
dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, obdržel dne 05.01.2018 žádost od spol. Povodí
Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo
„nápustný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky“. Tímto dnem bylo zahájeno příslušné
správní řízení. MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, jakožto příslušný vodoprávní úřad, posoudil
podanou žádost včetně jejich příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších
vodohospodářských zájmů, z hlediska ochrany jakosti vod a odtokových poměrů.
Žádost byla doložena následujícími doklady:
•

Projektová dokumentace manipulačního řádu pro nápustný a regulační objekt na odlehčovacím
rameni Kyjovky byla zpracována společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ
708 90 013, datum 2017 (2 paré)

MěÚ Hodonín, odbor ŽP, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil podanou žádost včetně jejich příloh
v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. z hlediska ochrany
jakosti vod, odtokových poměrů, zabezpečení při povodních a možného ohrožení povrchových a
podzemních vod a vodních zdrojů.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům pozvánkou a veřejnou vyhláškou č.sp.: ŽP/18/884/PK,
č.j. 5792/2018 ze dne 23.01.2018, kterou bylo stanoveno i ústní jednání na den 01.03.2018 s
upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno dle
ustanovení § 115 odst.8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, brát zřetel.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
1. Manipulační řád pro nápustný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky byl
zpracován společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013, datum
2017.
2. Předchozí manipulace na objektu probíhala dle manipulačního řádu, schváleného rozhodnutí
MěÚ Hodonín, odbor ŽP ze dne 11.04.2007 sp.zn ŽP/07/3176/JP, č.j. 46960/2007,
manipulační řád byl schválen na dobu určitou do 31.12.2017.
3. Dne 05.01.2018, požádala společnost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 708
90 013, o schválení nového manipulačního řádu pro výše uvedené vodní dílo.
4. Při ústním jednání, které bylo svoláno při zahájení vodoprávního řízení pozvánkou ze dne
23.01.2018, spis.zn. ŽP/18/884/PK, č.j. 5792/2018, které se konalo dne 01.03.2018, od 9:00 hod.
v zasedací místnosti na městském úřadě v Hodoníně, bylo konstatováno, že se na vodním díle
nápustný a regulační objekt neplánují žádné nové práce vedoucí k jeho rozšíření nebo navýšení
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jeho kapacity. Manipulace s vodou se na objektu tedy nemění. Boudou probíhat jen pravidelné
udržovací práce vodního díla.
5. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky bránící schválení
Manipulačního řádu pro „nápustný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky“.
Posouzení vodoprávního úřadu:
MěÚ Hodonín, odbor ŽP, jakožto příslušný vodoprávní úřad, posoudil podanou žádost včetně jejich
příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. z hlediska
Směrného vodohospodářského plánu ČR, z hlediska ochrany jakosti vod, odtokových poměrů,
zabezpečení při povodních a možného ohrožení povrchových a podzemních vod a vodních zdrojů.
Manipulační řád obsahuje předpisy, zásady a směrnice, jak nutno manipulovat s vodou na vodním díle
zejména z hlediska bezpečnosti a účelnosti využití vody a ochrany jakosti vod, to vše v rámci platného
povolení k nakládání s vodami a v souladu s ostatními veřejnými zájmy. V průběhu správního řízení ve
věci bylo zjištěno, že zpracovaný a předložený návrh manipulačního řádu vodního díla vyhovuje shora
uvedeným požadavkům.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3 podáním
učiněným u Městského úřadu Hodonín. 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 na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP

Hodonín, 26.03.2018
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Ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, doručuje se toto
oznámení o zahájení vodoprávního řízení, pozvánka k ústnímu jednání, účastníkům řízení i veřejnou
vyhláškou, tj. tak, že bude zveřejněna na úřední desce a též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na MěÚ Hodonín po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení
veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Hodonín, MěÚ Lanžhot, OÚ Lužice, OÚ Mikulčice, OÚ
Moravská Nová Ves, OÚ Týnec, OÚ Tvrdonice a OÚ Kostice, aby po uplynutí lhůty zaslaly
potvrzení o vyvěšení a sejmutí s podpisem oprávněné osoby zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ
Hodonín, OŽP.

Vyvěšeno dne:…………………………….

Sejmuto dne:……………………………

Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
2. Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
3. Městský úřad Hodonín, odbor OKASM, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín
4. Obec Lužice, Česká 1, 696 18 Lužice
5. Obec Mikulčice, č.p. 2, 696 19 Mikulčice
6. Městys Moravská Nová Ves, Náměstí republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
7. Obec Týnec, Náves 1, 691 54 Týnec
8. Obec Tvrdonice, nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice
9. Obec Kostice, nám. Osvobození 445, 691 52 Kostice
10. Město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
Na vědomí:
(doporučeně na dodejku)
11. Město Hodonín, odbor ŽP, ochrana přírody, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
12. MěÚ Břeclav, odbor ŽP, nám. TGM 3, 690 81 Břeclav
13. Lesy ČR, správa toku – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
14. Lesy ČR, s.p., lesní správa Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice
15. Lesy ČR, s.p., lesní závod, Tyršova 1, 667 15 Židlochovice
16. Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00 Brno
17. Rybářství Hodonín s.r.o., Písečné 4060, 695 01 Hodonín
18. SÚS, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín
19. Povodí Moravy s.p., provoz Veselí n. Mor., Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou
20. ČIŽP oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
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