
od:
odesláno:
Komu:
Kopie:
Fřednrět:

Důležitost:

11. srprra 2015 17:13
Íl-'}€ u €j |-}1 e sto- kro rrr eriz'cz
bozena.sevci kova@ mesio- krorneriz"cz; petr.vodak@ mesto - krorneriz.cz
Žáclost o inforr-.race - manipulační řády a minimálrrí hygienický průtok _ Malá Bečva

Cltrcpr'riě

v)'sov..r

n^i-., -J^.-uvlr y u9r r

Ve srt:ysltt zakona Č 106/13g! Sb, o svobodném přístirpu k iníormacím a podle zákona Č 1231199B Sb Vás Žádánr
c 7{)r Sl'.];)l''1cn í naslcii uj ic ich inforr;,aci

Rac :yclr Vas pozáJal c zaslárii l.opli akiualne platni'clt

martiptrlačrtích řádu
a povolení k nakláclání S Vodami

pro níŽe uvedené votjohosi:orjářské stavbyloblekty a subjekty hospodařící S Vodou, U kterých není dosud platné
povcieni. nenívyhotoven ntairip,;iaČní řád nebo1e zařizení v testovacím provozu, prosÍn'] oZaslání kopie rozhodnutí o
povolenÍteStovaCího prCVoZu..1ine platne povoleni/rozhodn'-.ttí nebo připojit poznámku s uvedením aktuálního stavu.

1 ]-'e] H:lt1 ř* - Cli':p}ne
2 tS:clky Clrraplne
3 'Rlbnrk Hcllrtrcn - Jnropync
4 ) I'lRS lr'1o Chr-opvně {fuloravský rybářský svaz misiní organizace Chropyně) _ chovné rybníky v jejich správě'
5 ) l'4VE (malá vodl! elektrarnal Chropyně (K['1 Ener'go s'r.o.lČo' 26954460)
6' i Z-rrrrt'cký rybtt:l' - Ctl'opyne
7.)Energetika Chropyně il'iorltcrlskélro 75 PSC 7Ú5 11 lCO' 25517074 )

[1a:.,3 li",airl rllt ::i.\''-l S,',l.lr,l

Dále i:r-csítti c riíormale, jaké.1sorr minimálníhygíenické/zŮstatkové průtoky na níŽe uved€ných částech tokú v
kail:t u :resta Cnrcri' e

1 ) ň'tlalá BeČva _ rrad.1ezer-ii Haltýře
2 ) l\.'la|a BeČva - pcd vys'lstí l\{VE Chropvne ipod rnlý'nem)
-t, l.' rJe F-:.: .: - "' ,, :.:.Eil' Halt,,,ie
4 } liiala BeČva tSvci',iCe) ilz'''' lesrrí BeČva)- od silniČního moStU Č436-005 {výpadovka na Kojetín)dolů po proudu
5 } Sl:dilic* - poc Železn:Čirln: n:ostenl (trat'Brno - Přetctl)

N4e p; c lt -ait ,:': - .. ::_, .1.1 ;Q_t:

l tr fcrtllace a dl:kt"tl..letlty prosinr zaŠ lete elektrorricky
narnuj emarl:ffi
P;eJt1r r;g[1,1i ;a ],CS"..t,ri.1 '::f t:, iaCi



Městský úřad Kroměříž 
odbor životního prostředí – vodoprávní úřad 

Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
č.j:. 08/231/052422/2015/Hy                                                                            V Kroměříži  18.8.2015 
oprávněná úřední osoba: Ing. Igor Hýbner 
telefon: 573 321 329 
E-mail: igor.hybner@mesto-kromeriz.cz  
vedoucí oddělení: Ing. Petr Vodák 
 
 
 
 
 
 

  Poskytnutí informací  

 
(dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: IN – 36/2015)  

 
 
 

Dne 17.8.2015,  pod č.j.: 052422/2015 (IN- 36/2015) postoupil odbor občansko – správních agend, 
Oddělení právních činností,  Městského úřadu Kroměříž  žádost o poskytnutí informací (k 
manipulačním řádům a povolení k nakládání s vodami pro vodní díla na toku Malá Bečva, 
k zůstatkovým průtokům na toku Malá Bečva a Svodnice) od žadatele, Michala Pospíšila, Nádražní 
645, 758 11  Chropyně, evidovanou pod č.j.: 051776/2015, ze dne 12.8.2015 vodoprávnímu úřadu, 
odboru životního prostředí.   
 
Vodoprávní úřad, odboru životního prostředí Městského úřadu  Kroměříž podle zákona  číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podává následné 

 
 

i n f o r m a c e : 
 
 

Existence/neexistence manipulačních řádů a povolení k nakládání s vodami pro Vámi vybraná vodní 
díla: 
 
1) Jez Haltýře – Chropyně: 
    K dnešnímu dni nebyl určen vlastník tohoto vodního díla. Soud pouze určil negativně okruh   
    účastníků řízení, kteří vlastníky nejsou. Toto vodní dílo nemá schváleno „povolení nakládání  
    s vodami“ ani schválen manipulační řád.  
 
2) Sádky Chropyně: 
    Povolení k nakládání s vodami a manipulační řád pro toto vodní dílo zasíláme elektronicky na   
    email: … 
      
3) Rybník Hejtman -Chropyně: 
    Povolení k nakládání s vodami a manipulační řád pro toto vodní dílo zasíláme elektronicky na   
    email: …..(Pozn.- sádky a rybník Hejtman jsou zpracovány v rámci jednoho  
    dokumentu) 
 
4) Moravský rybářský svaz místní organizace Chropyně – chovné rybníky: 



    Povolení k nakládání s vodami a manipulační řád pro toto vodní dílo zasíláme elektronicky na   
    email: ….. 
 
5) Malá vodní elektrárna Chropyně (KM energo s.r.o.): 
    Povolení k nakládání s vodami pro toto vodní dílo zasíláme elektronicky na email:  
    …….  Manipulační řád je se zpracovává. 
 
6) Zámecký rybník - Chropyně: 
    Povolení k nakládání s vodami pro toto vodní dílo zasíláme elektronicky na email:  
……...  Platný manipulační řád toto vodní dílo nemá. 
 
7) Energetika Chropyně, a.s., odběr z toku Malá Bečva pomocí stavidla a přiv. kanálu: 
    Povolení k nakládání s vodami pro toto vodní dílo zasíláme elektronicky na email:  
    ………  Platný manipulační řád toto vodní dílo nemá. 
 
 
 
 
Požadované informace o zůstatkových  průtocích: 
 
1) Malá Bečva – nad jezem Haltýře: 0,1 m3/s (z pov. k nakl. s vodami – Sádky, Hejtman) 
2) Malá Bečva – pod výpustí MVE Chropyně: sanační průtok pod MVE 70 l/s 
3) Malá Bečva – pod jezem Haltýře: 0,1 m3/s (z pov. k nakl. s vodami – Sádky, Hejtman) 
4) Malá Bečva – Svodnice – výpadovka na Kojetín: není určen 
5) Svodnice – pod železničním mostem (trať Brno –Přerov): není určen 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Božena Ševčíková    
vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu Kroměříž 

 


