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Dle rozdělovníku
Věc: schválení plánu opatření pro případ havárie pro zemědělský podnik:
FARMA Vysočina s. r. o., Černá 112, 594 42 Měřín
Marie Kříbalová, Černá 112, 594 42 Měřín

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu,
žadatelům, tj. účastníkům řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterými jsou

FARMA Vysočina s. r. o., Černá 112, 594 42 Měřín, IČ: 29278261,
a
Marie Kříbalová, Černá 112, 594 42 Měřín, IČ: 01403877,
I. s c h v a l u j e
podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona a ustanovení § 67 a násl. správního řádu plán opatření pro
případ havárie (dále jen havarijní plán) pro zemědělský podnik a polní hnojiště v k. ú. Černá, Chlumek, Meziříčko,
v kraji Vysočina, v obci Černá, Chlumek a Meziříčko, č. h. p. 4-16-02.
Havarijní plán zpracoval:
- Ing. Jaromír Strašil, Alej svobody 1099, 588 13 Polná
Žadatel je povinen dodržet následující podmínky:
1. Budou prováděny pravidelné revize havarijního plánu, které ověří, zda nedošlo k takovým změnám
skutečností či podmínek ve srovnání s výchozími podklady, které vyžadují úpravy nebo přepracování
havarijního plánu.
2. Platnost schváleného havarijního plánu se stanovuje na dobu omezenou, a to na 10 let od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění
Dne 26.7.2018 byla Městskému úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, doručena žádost od subjektů:
FARMA Vysočina s. r. o., Černá 112, 594 42 Měřín, IČ: 29278261, a Marie Kříbalová, Černá 112, 594 42 Měřín,
IČ: 01403877, o schválení plánu opatření pro případ havárie pro zemědělský podnik a polní hnojiště v k. ú. Černá,
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Chlumek, Meziříčko, podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10
správního řádu, ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a dále jako místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, oznámil opatřením ze dne 6.8.2018 č. j. ŽP/70065/2018vrano/24676/2018 podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu všem známým účastníkům řízení zahájení
vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a současně stanovil ústní jednání na den 30.8.2018. Ke dni jednání ani
v průběhu jednání samotného nebyly uplatněny připomínky k projednávané věci.
Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona a
ustanovení § 27 správního řádu následovně:
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
- FARMA Vysočina s. r. o., Černá 112, 594 42 Měřín
- Marie Kříbalová, Černá 112, 594 42 Měřín
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu
- Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
- Obec Chlumek, Chlumek 61, 594 42 Měřín
- Obec Meziříčko, Meziříčko 4, 588 27 Jamné
- Lesy České republiky, s. p., Správa toků – Oblast Povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
K žádosti bylo doloženo:
- žádost o schválení havarijního plánu
- havarijní plán
- vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, ze dne 8.8.2018 č. j.
LCR952/003156/2018
- vyjádření Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 31.7.2018, zn. PM19024/2018/5419
Posouzení vodoprávního úřadu:
Jedná se o rodinnou farmu manželů Kříbalových. FARMA Vysočina s.r.o. hospodaří konvenčním způsobem bez
živočišné výroby na katastrech v územní působnosti ORP Velké Meziříčí - Černá, Chlumek, Meziříčko. Marie
Kříbalová hospodaří ekologickým způsobem, s chovem plemenného skotu masný Simentál, s pastevním obdobím na
pastvinách přilehlých k farmě. Provozně spolu oba hospodařící subjekty souvisí.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, v rámci správního řízení přezkoumal předložený havarijní
plán. Bylo zjištěno, že havarijní plán je zpracován v souladu s ustanovením § 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. V průběhu správního řízení nebyly ze strany účastníků
řízení uplatněny připomínky, které by bránily vydání požadovaného rozhodnutí. Vodoprávní úřad tedy rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. Správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu
Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je Městský úřad Velké Meziříčí na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Uživatel závadných látek byl poučen, že na k. ú. Chlumek se nachází zdroje podzemní vody pro obecní vodovod, a
že nakládání se závadnými látkami je třeba provádět se zvýšenou opatrností.

Otisk úředního razítko
Mgr. Yvona Vránová, v. r.
úředník odboru životního prostředí
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Příloha:
- havarijní plán, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Rozdělovník:
a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
- FARMA Vysočina s. r. o., Černá 112, 594 42 Měřín
- Marie Kříbalová, Černá 112, 594 42 Měřín
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu
- Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
- Obec Chlumek, Chlumek 61, 594 42 Měřín
- Obec Meziříčko, Meziříčko 4, 588 27 Jamné
- Lesy České republiky, s. p., Správa toků – Oblast Povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
b) na vědomí:
- Pavel Kříbala, Černá 106, 594 42 Měřín
- Alena Kříbalová, Černá 106, 594 42 Měřín
- Ing. Jaromír Strašil, Alej Svobody 1099, 588 13 Polná

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová
Datum: 03.09.2018 13:49:09 +02:00
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