Veřejná vyhláška OÚ Brno-venkov
ŽP 9892/2001/šk
Oznámení o zahájení řízení ve věci změny povolení odběru podzemní vody ze zdrojů: Ivančice,
Moravské Bránice, Tetčice, Zastávka-st.I a II, Střelice, Zbraslav, Litostrov, Nová Ves, Vysoké
Popovice.
Provozovatel vodních zdrojů Vodárenská akciová společnost a.s. v zastoupení vlastníka
vodárenských zařízení Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice požádal referát životního prostředí
Okresního úřadu Brno-venkov ve smyslu §11 písm. b) zákona č. 138/73 Sb. o vodách ve znění
pozdějších změn a doplňků o změnu povolení k odběru podzemních vod z výše uvedených zdrojů.
O změny v povolení odběrů podzemní vody u výše jmenovaných vodních zdrojů je požádáno v
souvislosti s nabytím právní moci zákona č.254/2001 Sb., o vodách, a z něho plynoucími
povinnostmi platby za odebrané množtví spodní vody.
V rámci žádosti o povolení odběrů bylo požádáno také o doplnění měsíčních nepřekročitelných
maxim a celoroční bilance, požadované hodnoty odběru vod zde uvádíme:
Ivančice
25,0 l/s
66 960 000 m3/měs
560 000 m3/rok
Moravské Bránice
35,0 l/s
93 744 000 m3/měs
700 000 m3/rok
Tetčice
15,0 l/s
40 176 000 m3/měs
473 000 m3/rok
Zastávka I
4,5 l/s
12 053 000 m3/měs
155 000 m3/rok
Zastávka II
2,93 l/s
7 848 000 m3/měs
55 000 m3/rok
Střelice - Benzina
12,0 l/s
32 140 000 m3/měs
180 000 m3/rok
Zbraslav - vrt Zb-4
3,0 l/s
8 035 000 m3/měs
52 000 m3/rok
Litostrov
0,53 l/s
1 420 000 m3/měs
12 500 m3/rok
Nová Ves
1,5 l/s
4 018 000 m3/měs
30 000 m3/rok
Vysoké Popovice
1,2 l/s
3 214 000 m3/měs
20 400 m3/rok
Referát životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov oznamuje zahájení řízení podle §14
odst. 1 zákona č. 458/92 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších změna
doplňků. Jelikož jsou vodohospodářskému orgánu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované akce, upouští se od místního šetření a ústního
jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 22. 2. 2002, jinak k nim nebude
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Do podkladů
rozhodnutí lze nahlédnout na RŽP OkÚ Brno-venkov, Moravské nám. 6, Brno (pondělí. středa).
Na vědomí :
Svazek vodovodů a kanalizací
Město Ivančice
Obec Moravské Bránice
Obec Tetčice
Obec Zastávka
Obec Troubsko
Obec Zbraslav
Obec Litostrov
Obec Nová Ves
Obec Vysoké Popovice
Okresní hygienik Brno-venkov
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