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Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 433 83 513
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
a
pozvánka k ústnímu jednání a místnímu šetření
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, obdržel dne 22.10.2019 od navrhovatele,
tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 433 83
513, žádost o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 38 odst. 10 a odst. 14
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen vodní zákon), z veřejné kanalizace obce Kadolec do vod povrchových a to výusť
V1 do bezejmenného pravostranného přítoku Nového potoka, v k.ú. Kadolec.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo vydáno MěÚ Velké
Meziříčí, odborem ŽP, dne 17.12.2014 pod č.j. ŽP/39779/2014/6371/2014-krivs.
Výusť V1
Údaje o množství:
prům.(l/s)
0,32

Max.(l/s)
2,00

m3/měs.
750

m3/rok
3 300

Přípustné hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod z výustě V1.
Emisní limity: :
Ukazatel
Koncentrační hodnoty
Bilanční hodnoty
„p“ (mg/l)
„m“(mg/l)
t/rok
BSK5
150
200
0,69
CHSKcr
250
300
1,39
NL
100
130
0,54
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Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád), a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, oznamuje podle ustanovení § 47
odst. 1 správního řádu a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení vodoprávního řízení a nařizuje k předložené žádosti ústní jednání spojené
s místním šetřením na den
úterý 10.12.2019 v 9:30 hodin
se schůzkou účastníků v kanceláři odboru ŽP MěÚ Velké Meziříčí, budova Náměstí 28/27,
dveře č.6.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 115 odst. 8 vodního zákona).
V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce
k zastoupení v jednání, a to na základě plné moci učiněné písemně nebo ústně do protokolu,
v souladu s ustanoveními §§ 33, 34 a 35 správního řádu.

Otisk úředního razítka
Ing. Eva Křivská v.r.
úředník odboru životního prostředí

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 614 00 Brno
Obec Kadolec, Kadolec 61, 594 51 Křižanov
Dotčené orgány (doporučeně):
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor ŽP, ochrana přírody, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Dále obdrží:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno
Digitálně podepsal Ing Eva Křivská
Datum: 13.11.2019 10:50:01 +01:00
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