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Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný 
správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 05.10.2022 
oznámení Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, 
s přiděleným IČ 01312774 (dále jen „oznamovatel“), s uvedeným oprávněným zástupcem  
Ing. Milanem Rybkou, o záměru „Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa“, 
okr. Brno-venkov a okr. Břeclav (dále je „oznámení záměru“). 

OŽP shledal, že oznámení záměru nesplňuje náležitosti dle ust. § 6 odst. 2 a 4 zákona, resp. 
neobsahuje relevantní údaje v rozsahu přílohy č. 3 zákona, proto dopisem č. j.  
JMK 145667/2022 ze dne 10.10.2022 vyzval oznamovatele k doplnění oznámení záměru a současně 
mu doporučil využít institut předběžného projednání dle § 15 zákona. Toto projednání proběhlo 
v prostorách OŽP dne 25.10.2022, přičemž na něm byl především ujasněn rozsah a charakter 
záměru, mající vliv na obsah oznámení záměru. 

Oznámení záměru doplněné, resp. přepracované na základě výzvy OŽP a závěrů pracovního 
předjednání, bylo OŽP předloženo dne 21.12.2022 (podání evidováno pod č. j. JMK 180531/2022).  

Zpracovatelem oznámení záměru je AQUATIS a.s. prostřednictvím osob RNDr. Dalibora Bílka a  
Ing. Ivany Adámkové. (RNDr. Dalibor Bílek je držitel autorizace ke zpracování dokumentací a 
posudků dle zákona č. j. 5435/864/OPV/93 ze dne 22.02.1994, poslední prodloužení autorizace 
rozhodnutím MŽP ČR č. j. MZP/2021/710/4654 ze dne 13.09.2021). 

Váš dopis zn.: SPU 471698/2022  
 Ze dne: 21.12.2022 

Č. j.: JMK 2409/2023 
Sp. zn.: S-JMK 143298/2022 OŽP/Wer 
Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana 
Telefon: 541 652 636 
Počet listů: 3 
Počet příloh/listů: 1/svazek 
Datum: 05.01.2023 
   
   

„Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa“; k. ú. Strachotín, Popice, Starovice, 
Hustopeče u Brna, Velké Němčice, Křepice u Hustopečí, Nikolčice, Diváky, Borkovany, Šitbořice, 
Kurdějov, Horní Bojanovice, Nové Mlýny, Starovičky, Šakvice, Zaječí, Milovice u Mikulova  
v okr. Břeclav a k. ú.  Těšany v okr.  Brno-venkov 

– zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení 
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Záměr naplňuje dikci níže uvedených bodů přílohy č. 1 k zákonu v kategorii II (zjišťovací řízení), 
sloupec „KU“ (krajský úřad): 

č. 62 - „Odběr vody a převod vody mezi povodími řek s objemem odebrané nebo převedené vody 
od stanoveného limitu (a), nebo pokud objem odebrané nebo převedené vody dosahuje 
nebo přesahuje stanovenou část (b) Q355 povodí, odkud se voda odebírá nebo převádí.“ 

 (zákonem stanovený limit: (a) 5 mil. m3/rok, (b) 50 %) 
 
č. 65 - „Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, 

pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stanovený limit.“ 

 (zákonem stanovený limit: 100 tis. m3) 
 
č. 67 - „Potrubí k přepravě plynu, ropy, páry, chemických látek a směsí a vody o vnitřním průměru 

od 300 mm a o délce od stanoveného limitu. Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého 
za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur o vnitřním průměru od 300 mm 
a o délce od stanoveného limitu.“ 

 (zákonem stanovený limit: 8 km) 

- Dílčí část záměru (přeložka silnice III. třídy o délce cca 1 800 m vyvolaná stavbou vodní 
 nádrže) naplňuje dikci bodu č. 49 -  „Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o 
 méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); …, nicméně nedosahuje 
 příslušných limitních hodnot  dle zákona. 

pozn.: Současně platí, že předkládaný záměr (závlahové přivaděče) je podmiňující stavbou, která 
svým účelem a umístěním umožňuje výhledové napojení závlahových řadů, včetně vytvoření 
zavlažovaných ploch v oblasti Hustopečsko. Budoucí příprava záměrů vodohospodářských úprav 
(závlah) v konkrétním území této oblasti bude vždy samostatně posuzována dle zákona ve vztahu 
k případnému naplnění dikce bodu č. 94 - „Projekty vodohospodářských úprav pro zemědělství (např. 
odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, lesnickotechnické meliorace) s celkovou plochou úprav od 
stanoveného limitu“ přílohy č.1 zákona. 

Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle ust. § 7 zákona.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona v příloze kopii 
oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným orgánům (prostřednictvím odkazu na Informační systém EIA).  

Krajský úřad upozorňuje dotčené město Hustopeče, Městys Velké Němčice a obce Borkovany, 
Diváky, Horní Bojanovice, Křepice, Kurdějov, Milovice, Nikolčice, Popice, Přítluky, Starovice, 
Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Těšany a Zaječí na povinnost dle ust. § 16 odst. 2 zákona 
vyvěsit informaci o obdrženém oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, 
neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce, a to po dobu nejméně 15 dnů; přičemž krajský 
úřad doporučuje tuto dobu prodloužit až na 30 dnů.  
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Dotčené město, městys a obce v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona neprodleně zašlou písemné 
vyrozumění o dni vyvěšení krajskému úřadu.  

Oznámení záměru je k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru 
životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí u Mgr. Mirka Smetany (kl. 2636), 
kancelář 413A. Do oznámení záměru je možné nahlížet v úřední dny (Po a St od 8:00 do 17:00 hodin), 
popřípadě po telefonické domluvě i mimo tyto úřední dny. Elektronická verze oznámení záměru je 
umístěna na internetu na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru 
JHM1698). 

 

Podle ust. § 6 odst. 6 zákona mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené 
územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k oznámení záměru krajskému úřadu 
nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění. Ve vyjádřeních uvádějte naši spisovou značku. 

Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení záměru na úřední 
desce Jihomoravského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. Obdržená 
vyjádření budou podkladem k provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.  

 

 

 

 

Ing. Jiří Hájek, v. r. 
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana 

 
 
Příloha: „Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa“ - oznámení záměru, včetně příloh  

(AQUATIS a.s. - RNDr. Dalibor Bílek a Ing. Ivana Adámková, 12.12.2022) 
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Rozdělovník: 
Obdrží dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy, s upozorněním na povinnost vyvěšení 
informace o oznámení záměru na úřední desce a zpětného vyrozumění o dni vyvěšení na úřední 
desce, s žádostí o zpřístupnění textu oznámení záměru pro veřejnost a o vyjádření k oznámení 
záměru ve lhůtě do 30 dnů: 

- Obec Borkovany, k rukám starosty, Borkovany 279, 691 75 Borkovany - DS 

- Obec Diváky, k rukám starosty, Diváky 110, 691 71 Diváky - DS 

- Obec Horní Bojanovice, k rukám starosty, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Hustopeče u Brna 
- DS 

- Město Hustopeče, k rukám starostky, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna - DS 

- Obec Křepice, k rukám starostky, Křepice 25, 691 65 Křepice u Hustopečí - DS 

- Obec Kurdějov, k rukám starostky, Kurdějov 1, 693 01 Hustopeče u Brna - DS 

- Obec Milovice, k rukám starostky, Milovice 38, 691 88 Milovice u Mikulova - DS  

- Obec Nikolčice, k rukám starosty, Nikolčice 85, 691 71 Diváky - DS 

- Obec Popice, k rukám starosty, Hlavní 62, 691 27 Popice - DS 

- Obec Přítluky, k rukám starostky, Obecní 11, 691 04 Přítluky - DS 

- Obec Starovice, k rukám starosty, Starovice 180, 693 01 Hustopeče u Brna - DS 

- Obec Starovičky, k rukám starosty, Starovičky 43, 691 68 Starovičky - DS 

- Obec Strachotín, k rukám starostky, Osvobození 87, 693 01 Hustopeče u Brna - DS 

- Obec Šakvice, k rukám starostky, Hlavní 12, 691 67 Šakvice - DS 

- Obec Šitbořice, k rukám starosty, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice - DS  

- Obec Těšany, k rukám starosty, Těšany 141, 664 54, Těšany - DS 

- Městys Velké Němčice, k rukám starosty, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice - DS 

- Obec Zaječí, k rukám starosty, Školní 401, 691 05 Zaječí - DS 

 

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno - zde 

 

Obdrží dotčené orgány včetně přílohy, s žádostí o vyjádření k oznámení záměru ve lhůtě do 30 dnů 
(kompletní oznámení záměru včetně příloh je zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA 
na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr; kód záměru JHM1698):  

- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 
690 02 Břeclav - DS 

- Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 
u Brna - DS 

- Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 692 20 Mikulov - DS 

- Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova 100,  
667 01 Židlochovice - DS  
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- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 
Brno - územní pracoviště Brno, Břeclav - DS  

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno  
- DS 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 
Brno  
- zde 

- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (jako orgán 
ochrany ZPF) - DS 

 
Obdrží na vědomí včetně přílohy: 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - DS 

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII - Brno, Mezírka 1, 602 00 Brno - DS 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení Správa CHKO Pálava, Náměstí 32, 692 01 
Mikulov - DS 

 
Obdrží na vědomí bez přílohy: 
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov (oznamovatel) - DS  

- AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno (zpracovatel oznámení záměru) - DS 

 

 

Potvrzení o zveřejnění (provedou dotčené město, městys a obce a Jihomoravský kraj - viz 
rozdělovník). 
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