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Adresát
Městský úřad Břeclav
odbor životné prostredie
nám. T.G. Masaryk 42/3
Břeclav
690 81

Došio dne:
Počet !ist. příloh/počet iistú:.... ......
Počet * druh nelisťmných přííoh:

Ukiadací sak:

Žiadater

Súhlasím, aby sa toto konanie viedlo v jazyku Českom, Českému jazyku rozumiem.
Vec: žiadosť o oodanie vvsvetlenia a vydania podkladov k záplavovému územiu o aktívnei zóny soutoku Moravy,
Dyje a Kviovkv - oodanie informácií podlá zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený,
nižšie podpísaný i

'

'

’
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Ako osoby dotknuté záplavovým územím a aktívnej zóny toku soutoku Moravy, Dyje a Kyjovky. A zároveň ako vlastníci
pozemkov („ďalej len ako vlastník") vedenými na '
zapísané v katastre nehnutelhosti Katastrálnym úradom
pre Juhomoravský kraj, Katastrálnom pracovisku Břeclav.
Touto cestou Vám podáváme: žiadosť o podanie vysvetlenia a vydania podkladov k záplavovému územiu a aktívnej
zóny soutoku Moravy, Dyje a Kyjovky - podanie informácií podlá zákona č. 106/1999 Sb.
Sme majiteími nehnutelných veď a to pozemku
vedenom u Katastrálneho úřadu pre Juhomoravský kraj. Katastrálně pracovisko Břeclav („ďalej len pozemky").
Předmětné pozemky sa nachádzajú v KÚ. Lanžhot v aktívnej zóně záplavového územia, ktoré bolo vymedzené v
rozhodnutí Krajského úřadu Juhomoravského kraja, odbor životného prostredia zo dňa 18.8.2009,č. j. JMK
44609/2009, ref. S-JMK 44609/2009 OŽP-Bu.

Na základe vyššie uvedeného žiadame,
1, žiadame o podania přesného názvu lokality pod Lanžhotom směr od Kyjovka směr Slovenská republika v rátané
obory Soutok. Ako přistupuje životné prostredie k róznym posudkom a žiadostiam o přístavby, stavby a rekonštrukcie
vtejto lokalitě, či je toto územie suchým poldrom, suchou nádržou, záplavovou zónou alebo aktívnou záplavovou
zónou.

Kto, a na základe čoho, povolil vydal výnimku zo zákona k stavbám podnikateťa
..
na pozemkách
1
na parcel, č. KN-2040/1 a na nej stavba na KN-2041/2, a na parcel, č. KN-2043/1 a na nej stavba KN2042? Z mapových podkladov námi zistených boli tieto stavby postavené na území aktívnych záplavových zón
vydaných v roku 2009 JMK Brno. Je jasné vedieť že v roku 2012 sa na území nenachádzali žiadne stavby a v roku 2016
sa na pozemkoch nachádzajú stavby . Kto, a na základe čoho boli uvádzané pozemky odňaté z aktívnych záplavových
zón ?
3, Kto, a na základe čoho, povolil vydal výnimku zo zákona k přístavbě Chata Dúbravka- přístavba č.p. 1465,
zastavaná plocha nádvorie č.p.2412/1? Bolo vydaná oznámení o uzavretie verejnoprávnej zmluvy z dňa 02.05.2016
Lesy českej republiky Přemyslová 1106/19 Hradec Králové 500 08
4, Kto, a na základe čoho, povolil vydal výnimku zo zákona k novým plotom (OPLOCENKY) všetky
ZE-PK 2135/1, 2132/1, 2135/1, 2276/11, 2290/2, 2278/2, 2213/1, 2050/18, 2050/17?

p.č.

5, 4, Kto, a na základe čoho, povolil vydal výnimku zo zákona k novej stavbě na č.p. 2276/14.
6, Sú, alebo nie sú zriaďované oplocenky, ploty, vrátene oborného plotu a pod. v spomínanom území v rozpore
z platným zákonom o vodách a stavebnom zákone ?
7, Zhoršuje oplotenie obor! Soutok, plotov a oploceniek odtokové poměry v danom území?
8, žiadalo životné prostredie Břeclav k vyššie uvádzaným stavbám a plotom vyjadrenie od správců povadla Povadle
Moravy s.p. Brno ?
9, kedy a za účasti koho prebehlo oficiálně jednanie ohladom jprehodnoteniu návrhu druhej aktualizácie
záplavového územia a aktívnej zóny toku soutoku Moravy, Dyje a Kyjovky. Předkladatel' je Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno sp.zn. PMO29227/2017-210/Jel. zo dňa 23.05.2017. Ak prebehli jednania žiadame záznamy
z protokolov.
10, kedy a kto jednal zo zástupcov vedenia města Lanžhot ohladomprehodnoteniu návrhu druhej aktualizácie
záplavového územia a aktívnej zóny toku soutoku Moravy, Dyje a Kyjovky. Předkladatel' je Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno sp.zn. PMO29227/2017-210/Jel. zo dňa 23.05.2017. Ak prebehli jednania žiadame záznamy
z protokolov.
Přílohy:
Počet 11 listov.
Žiadame aby sme boli podlá zákona riadne včas vyrozuměný. Kvšetkým dotazom žiadame o zaslanie fotokopie
existujúcich oficiálnych podkladov, protokolov či iné záznamy.

Za kladné vybavenie, a porozumenie vopred ďakujem z letou
V

o 26.9.2018

podpis:
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Městský úřad Břeclav
odbor životního prostředí
nám. T. G. Masaryka 42/3
Číslo jednací: MUBR 181978/2018

Břeclav, 690 81
V Břeclavi dne: 10. 10.2018

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

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů - odpověď

Dne 27. 9. 2018 obdržel Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí Vaši žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. V této žádosti požadujete podám vysvětlení a vydání podkladů
k záplavovému území a aktivní zóně soutoku Moravy, Dyje a Kyjovky k jednotlivým bodům.
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí Vám k jednotlivým požadovaným dotazům
sděluje následující:
1) Žádám o podání přesného názvu lokality pod Lanžhotem směrem od Kyjovky směr
Slovenská republika včetně obory Soutok. Jak přistupuje ŽP k různým posudkům a
žádostem o přístavby, stavby a rekonstrukce v této lokalitě, je toto území suchým poldrem,
suchou nádrží, záplavovou zónou anebo aktivní záplavovou zónou.
Předmětná lokalita je vedena jako aktivní záplavové území toku Moravy a Dyje. Vodoprávní
úřad jednotlivé žádosti posuzuje, zda jsou v souladu s § 67 vodního zákona.
2) Kdo a na základě čeho povolil výjimku ze zákona ke stavbám podnikatele
na pozemcích v
na parcele parc.č. KN 2040/1 a na ní stavbu KN
2041/2; a na parcele parc.č. KN 2043/1 a na ní stavbu KN 2042. Kdo a na základě čeho
byli uváděné pozemky odňaté z aktivních záplavových zón.
Aktivní zóna významného vodního toku Dyje v úseku km 18,283-42,000 byla stanovena
vodoprávním úřadem Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 9. 7. 2009 č.j.: JMK
71140/2009. Pokud byly stavby povoleny před nabytím právní moci stanovém aktivní zóny,
bylo možno stavby povolit, v době platnosti je u stávajících staveb a objektů možné povolit
dle § 67 vodního zákona údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení
odtokových poměrů. K povolování staveb a jejich úprav, které nejsou stavbami vodními je
příslušný obecný stavební úřad a v tomto případě se opravdu nejedná o stavby vodního díla.
Vodoprávní úřad k obecným stavbám jestli jsou přípustné v záplavových územích vydává
pouze souhlas dle § 17 vodního zákona, kde jeden z podkladů k žádosti je stanovisko správce
toku a správce povodí. Citované pozemky nebyly námi vyjmuty z aktivního záplavového
území.
3) Kdo a na základě čeho povolil vydal výjimku ze zákona k přístavbě Chaty Doubravkapřístavba č.p. 1465 zastavěná plocha nádvoří č.p. 2412/1.
Žádná výjimka nebyla povolena bylo pouze postupováno v souladu se zákonem § 67 vodního
zákona, kde jev aktivní zóně záplavových území povolena možnost údržby staveb a stavební
úpravy objektů, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Touto údržbou se
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zabezpečuje dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se
prodloužila její uživatelnost. Vodoprávní úřad k tomuto záměru vydal souhlas dle § 17 odst. 1
písm. c) vodního zákona ze dne 16. 2. 2016 č.j.: MUBR 11207/2016, v souladu se
stanoviskem správce povodí.
4) Kdo a na základě čeho povolil vydal výjimku ze zákona k novým plotům všechny v k.ú.
Lanžhot p.č. ZE-PK 2135/1, 2132/1, 2135/1, 2276/11, 2290/2, 2278/2, 2213/1, 2050/18,
2050/17.
Ploty nejsou stavbou vodního díla dle § 55 vodního zákona, tudíž vodoprávní úřad je
nepovoloval ani nevydal k žádnému předmětnému pozemku souhlas se záměrem dle § 17
vodního zákona.
5) Kdo a na základě ěeho povolil vydal výjimku ze zákona k nové stavbě na č.p. 2276/14.
Vodoprávní úřad nedohledal žádný dokument dle vodního zákona, který by byl vázán k
uváděnému pozemku.
6) Jsou anebo nejsou zřizované živé ploty, drátěné ploty apod. ve vzpomínaném území
v rozporu s platným zákonem o vodách a stavebním zákonem.
Ustanovení § 67 vodního zákona stanovuje co je možné umísťovat, povolovat a provádět za
stavby ve stanovené aktivní zóně záplavového území. Dle § 67 odst. 2 písm. c) vodního
zákona je zakázáno zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky.
7) Zhoršuje oplocení obory Soutok, ploty a oplocení odtokové poměry v daném území.
Vodoprávní úřad nedohledal žádný dokument, kde by byly řešeny odtokové poměry v daném
území v souvislosti s oplocením obory Soutok.
8) Žádalo životní prostředí Břeclav k výše uvedeným stavbám a plotům vyjádření od správce
povodí - Povodí Moravy s.p. Brno.
Vodoprávní úřad výše uváděné stavby nepovoloval, spadá do kompetence obecního
stavebního úřadu, ale stavebník v případě, že se jedná o záměr v záplavových území musí
spolu s žádostí o souhlas dle § 17 vodního zákona předložit stanovisko správce povodí.
9) Kdy a za účasti koho proběhlo oficiální jednání ohledně přehodnocení návrhu druhé
aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku Moravy, Dyje a Kyjovky.
Vodoprávním úřadem nebyl takový dokument dohledán.
10) Kdy a kdo jednal se zástupci vedení města Lanžhot ohledně přehodnocení návrhu druhé
aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku soutoku Moravy, Dyje a Kyjovky.
Vodoprávním úřadem nebyl takový dokument dohledán.

Ing. Regína Suchá
vedoucí Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

Doručí se:

