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Rozhodnutí
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP), jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení
- §§ 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších novel (dále jen vodní zákon)
- § 39 vodního zákona
- § 5 vyhl. č.450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších novel
- §§ 11, 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších novel
- § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších novel

s ch v a l u j e
dodatek plánu opatření pro případ havárie (dále jen havarijní plán) pro AGRO Jevišovice
(IČ: 49455958), se sídlem Jevišovice 102, PSČ 671 53 pro dočasná polní složiště hnoje na
zemědělské půdě v k.ú. Němčičky nad Jevišovkou a k.ú. Plaveč a ukládá následující
podmínky:
1. Původní havarijní plán, doplněný o předložený dodatek bude na jednotlivých
hospodářstvích uložen tak, aby byl dostupný všem pracovníkům oprávněným
k manipulaci se závadnými látkami. Odpovědný pracovník bude povinen tento doklad
předložit na vyžádání kontrolním orgánům.
2. Pracovníci určení k práci se závadnými látkami budou s původním havarijním plánem,
včetně projednávaného dodatku seznámeni, což potvrdí svým podpisem.
3. Dodatečně vzniklé změny v údajích budou průběžně do havarijního plánu doplňovány
(jména odpovědných pracovníků, změna tel. čísel, atd.). Pracovníci určení k manipulaci se
závadnými látkami budou se změnami v havarijním plánu seznámeni, což potvrdí svým
podpisem. Změny provedené v havarijním plánu budou vždy dány písemně na vědomí na
MěÚ Znojmo OŽP.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
AGRO Jevišovice, a.s., Jevišovice 102, PSČ 671 53

odůvodnění
AGRO Jevišovice (IČ: 49455958), se sídlem Jevišovice 102, 671 53 (dále jen AGRO
Jevišovice), podalo na MěÚ Znojmo OŽP dne 10.12.2012 žádost o schválení dodatku
havarijního plánu zpracovaného pro složiště hnoje na zemědělské půdě v k.ú. Němčičky nad
Jevišovkou a k.ú. Plaveč, a to na dvou lokalitách vyznačených na předložených situačních
snímcích.
Původní havarijní plán, ke kterému se schvaluje předložený dodatek, byl pro AGRO
Jevišovice schválen rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 31405/2012 ze dne
26.4.2012 a byl zpracován pro případ úniku statkového hnojiva (hnůj skotu, drůbeží
podestýlka, močůvka) a to pro celý zemědělský podnik (hospodářství Jevišovice, Hevlín a
Vevčice), a dále pro dočasná polní složiště hnoje na zemědělské půdě v k.ú. Střelice u
Jevišovic, Velký Karlov, Vevčice, Ratišovice, Stupešice, Hevlín, Jevišovice a Slatina u
Jevišovic.
Doplněk původního, již schváleného havarijního plánu obsahuje pouze situace s vyznačením
umístění statkového hnojiva na zemědělské půdě v nových lokalitách (k.ú. Němčičky nad
Jevišovkou a Plaveč), ostatní údaje, tj. celý obsah původního havarijního plánu zůstává stejný
a v platnosti.
Vzhledem k tomu, že dodatek havarijního plánu lze schválit na podkladě dokladů
předložených žadatelem (žádost, situace umístění statkového hnojiva na nových lokalitách) a
jedná se o jednoduchou věc, pak ve smyslu ustanovení § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších novel rozhoduje
vodoprávní úřad bezodkladně a ustanovení § 36 a 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se
v takovémto případě nepoužijí.
Dále vzhledem k tomu, že předložený havarijní plán je základním technologickým souborem
pokynů a informací nutných pro zabezpečení ochrany čistoty povrchových a podzemních
vod, je nutný pro bezpečný provoz složišť hnoje na zemědělské půdě, obsahuje podstatné
náležitosti vyplývající z ustanovení § 5 vyhl. č. 450/2005 Sb., rozhodl vodoprávní úřad tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo,
odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor
životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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