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Městský úřad Břeclav 
vodoprávní úřad 

nám. T. G. Masaryka 42/3 
690 01 Břeclav

e podatelna@breclav.eu

16. 11.2021

Žádost č. 6 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., a to o! řešení vodní hladiny 
na VD Nové Mlýny v letech 1997-2001

v__ , tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen
JnfZ) podávají na MěU Břeclav (dále jen MěU) žádost o poslání těchto informací:

1) rozhodnutí Okresního úřadu Břeclav ze dne 20.10.1997, č. i. vod.2715/97-231.2/Sa o povolení stavby 
„Revitalizace VD Nové Mlýny, biokoridor ve střední nádrži - II. stavba“ a o manipulaci s vodní 
hladinou na střední a dolní nádrži VD Nové Mlýny

2) rozhodnutí MŽP v Brně ze dne 5.3.1998, č. i. 860/24/98-Žk k povolení stavby „Revitalizace VD Nové 
Mlýny, biokoridor ve střední nádrži - II. stavba“ a o manipulaci s vodní hladinou na střední a dolní 
nádrži VD Nové Mlýny

3) rozhodnutí Okresního úřadu Břeclav ze dne 15. 9.1999, č. i. vod.2644/99-231.2/Sa o změně termínu 
výstavby „Revitalizace VD Nové Mlýny, biokoridor ve střední nádrži - II. stavba“ a o manipulaci
s vodní hladinou na střední a dolní nádrži VD Nové Mlýny

4) rozhodnutí Okresního úřadu Břeclav ze dne 29. 5. 2000. č. i. vod.1535/1/00 o změně termínu výstavby 
„Revitalizace VD Nové Mlýny, biokoridor ve střední nádrži - II. stavba“ a o manipulaci s vodní 
hladinou na střední a dolní nádrži VD Nové Mlýny

5) stanovisko Okresního úřadu Břeclav, orgánu ochrany přírody ze dne 23. 6. 2000, č. i. 00-246/Vv 
k řízení „Manipulační řád soustavy vodního díla Nové Mlýny - Horní, Střední a Dolní nádrž“

6) stanovisko Okresního úřadu Břeclav, orgánu ochrany přírody ze dne 16. 3. 2001, ě. i. ŽP 852/01- 
246/Ne k řízení „Manipulační řád soustavy vodního dfla Nové Mlýny - Horní, Střední a Dolní nádrž“

Informace prosíme poslat v elektronické podobě e-mailem do 10 MB (příp. jednotlivě několika e-maily nebo 
přes www.uschona.cz).

V případě placení finančních nákladů za poskytnutí informací nám dle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. e- 
mailem předem prosím sdělte, kolik budou činit a uveďte návrhy, jakým způsobem bude možné efektivně 
provést placení (preferujeme platit bankovním nřevodem'). Děkujeme za kladné vyřízení v termínu do 15 dní 
od obdržení žádosti, tj. do 1.12. 2021.1 .

Tento dopis byl zaslán e-mailem z adresy a podepsán elektronicky zaručeným podpisem.
Kvalifikovaný certifikát sériového čísla 22176829 vydala Certifikační autorita PostSignum Qualifled CA 4 (ověření 
osobních certifikátů na http://www2.postsignum.cz/icz_szngjpcu/certSearch).
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Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí

oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav 690 81
Číslo jednací: MUBR 176971/2021 V Břeclavi dne: 30. 11. 2021

Vyřizuje: Ing. Suchá
Telefon: 519 311 224, 731 428 276
E-mail: resina.sucha(S)breclav. eu

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí jako povinný subjekt podle § 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích41) obdržel dne 16. 11. 2021 žádost o poskytnutí 
informací, kterou podal

(dále jen „žadatel11)

V této žádosti jsou požadovány informace vztahující se k vodní hladině na VD Nové Mlýny
v letech 1997-2001. Žadatel požadoval následující rozhodnutí:
1) Okresního úřadu Břeclav ze dne 20. 10. 1997, č.j.vod. 2715/97-231.2/Sa o povolení stavby 

„Revitalizace VD Nové Mlýny, biokoridor ve střední nádrži-II. stavba11 a o manipulaci 
s vodní hladinou na střední a dolní nádrži VD Nové Mlýny

2) MŽP v Brně ze dne 5. 3. 1998, č.j. 860/24/98-Žk k povolení stavby „Revitalizace VD 
Nové Mlýny, biokoridor ve střední nádrži-II. stavba11 a o manipulaci s vodní hladinou na 
střední a dolm nádrži VD Nové Mlýny

3) Okresního úřadu Břeclav ze dne 15. 9. 1999, č.j.vod. 2644/99-231.2/Sa o změně termínu 
výstavby „Revitalizace VD Nové Mlýny, biokoridor ve střední nádrži-II. stavba11 a o 
manipulaci s vodní hladinou na středm a dolní nádrži VD Nové Mlýny

4) Okresního úřadu Břeclav ze dne 29. 5. 2000, č.j .vod. 1535/1/00 o změně termínu výstavby 
„Revitalizace VD Nové Mlýny, biokoridor ve střední nádrži-II. stavba11 a o manipulaci 
s vodní hladinou na středm a dolní nádrži VD Nové Mlýny

5) stanovisko Okresního úřadu Břeclav, orgánu ochrany přírody ze dne 23. 6. 2000, č.j. 00- 
246/Vy k řízem „Manipulační řád soustavy vodního díla Nové Mlýny - Horní, Středm a 
Dolní nádrž11

6) stanovisko Okresního úřadu Břeclav, orgánu ochrany přírody ze dne 16. 3. 2001, č.j. ŽP 
852/01-246/Ne křížení „Manipulační řád soustavy vodního díla Nové Mlýny - Horní, 
Středm a Dolm nádrž11.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích 
poskytuje požadované informace.
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Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí Vám předmětné dokumenty 
doručí požadovaným elektronickým způsobem, a to na Vaši e-mailovou adresu

Mgr. SilvíaBaštinsKá 
vedouckodboT 
v zasl lng, Regína^Suchá

Příloha: 3x rozhodnutí Okú,

m

Odbor s! ■ 
Náměso

'TSKÝ úřad 
mECLAV ©
:,ni a životního prostředí 

3, PSČ 699 81

rozhodnutí MŽP, 2x stanovisko Okú, orgánu ochrany přírody

Doručí se:
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