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Záznam z videokonference z 18. jednání pracovní skupiny pro životní prostředí 

 

Termín jednání: 13.11.2020 

Jednání proběhlo formou videokonference 

Účastníci videokonference:  

 

 

Instituce Účastníci 
videokonference 

OŽP KÚ JMK 
(vedoucí odboru) 

Mojmír Pehal 

RRA JM Libor Opluštil 

MU Richard Hubl 

ČHMÚ Filip Chuchma 
(náhradník za člena za 
ČHMÚ) 

VAS, a.s. Pavel Oppelt 

Povodí Moravy, s.p. Antonín Tůma 

ORR KrÚ KrÚ JMK Vojtěch Kasina 

ORR KrÚ KrÚ JMK Pavel Fišer 

Videokonference proběhla pod vedením: 

 

vedoucího odboru životního prostředí KÚ JMK pana Mojmíra Pehala, v.r. 

 

a projektového koordinátora Vojtěcha Kasiny, v.r. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Představení nového vedoucího odboru životního prostředí KÚ JMK 
3. Zvýšení hladiny Novomlýnských nádrží (aktuální situace) 

4. Různé, diskuze, závěr 

 

1. Zahájení 

- V pátek 13. listopadu v 9:00 hodin přivítal Vojtěch Kasina (koordinátor pracovní skupiny), členy pracovní skupiny 

pro životní prostředí (PS) a představil program jednání. 18. jednání PS proběhlo formou videokonference 

prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. 

 

2. Představení nového vedoucího odboru životního prostředí KÚ JMK 

- Od podzimu 2020 došlo k personálním změnám na odboru životního prostředí, novým vedoucím odboru se stal 

pan Mojmír Pehal. Po krátkém představení, byly členové PS informováni, že s ohledem na procesní náležitosti bude 

pan Pehal navrhnut RSK JMK jako nový garant PS pro životní prostředí při nadcházejícím zasedání RSK JMK. 

 

3. Zvýšení hladiny Novomlýnských nádrží (aktuální situace) 

- Pan Mojmír Pehal představil členům PS informace o stavu projednávání navýšení hladiny na vodním díle Nové 

Mlýny.  
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- V časové posloupnosti bylo připomenuto:  

- Žádost o změnu nakládání s vodami (navýšení hladiny ve střední nádrži podána Povodím Moravy, s. p., 

(dále jen PM) na KÚ JMK dne 8.11.2018. Žádost nebyla úplná, vodoprávní úřad vyzval žadatele k doložení 

dokladů dle ust. § 2 a 38 vyhlášky č. 183/2018 Sb., a přerušil předmětné řízení dne 13.11.2018. Dne 

1.3.2019 požádalo PM KÚ JMK o vyjádření z hlediska zařazení záměru podle přílohy č. 1 z. č. 100/2001 Sb. 

(dále jen ZPV). Dne 7.3.2019 KÚ JMK postoupil uvedenou žádost, po vzájemné konzultaci, na MŽP. 

- Dne 3.6.2019 byla podána žádost PM a na jejím základě bylo vydáno KÚ JMK stanovisko dle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., kterým nebyl vyloučen vliv záměru na NATURU 2000. Dne 26.6.2019 vydalo MŽP 

vyjádření, kterým záměr zařadilo podle přílohy č. 1 ZPV a zároveň určilo, že samo bude příslušným 

orgánem v procesu EIA. Dne 4.12.2019 obdržel OŽP od MŽP oznámení EIA. Dne 6.1.2020 vydal KÚ JMK 

vyjádření k oznámení záměru s několika připomínkami, nebyl zde z naší strany vznesen požadavek na 

„velkou EIA“. 

- Dne 8.1.2020 vydal JMK vyjádření k oznámení záměru bez připomínek (podepsal pan radní Rajtšlégr). Dne 

12.2.2020 MŽP vydalo závěr zjišťovacího řízení, kterým záměr poslalo do „velké EIA“, důvodem byly 

především připomínky jiných odborů MŽP. V srpnu 2020 PM zaslalo rozpracovanou dokumentaci EIA 

k neformální konzultaci. Dne 25.8.2020 se uskutečnila pracovní schůzka na OŽP za účasti PM s.p., AOPK, 

zpracovatelů dokumentace EIA (Aquatis). K 13.11. 2020 v informačním systému EIA zveřejněná není. 

- KÚ JMK ve stanovené lhůtě (tj. do 30.4.2020) neobdržel požadované doklady ve výzvě a přerušení 

řízení v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení zastavil. V současné době nevede KÚ JMK 

žádné vodoprávní řízení k navýšení hladiny na VD Nové Mlýny. Řízení o navýšení hladiny na VD NV je 

řízením návrhovým a KÚ JMK nemůže nikterak ovlivňovat žadatele – PM, aby dělal v rámci řízení nějaké 

kroky nebo urychlil celý proces. Jelikož řízení vede vodoprávní úřad KÚ JMK, JMK nemůže do řízení 

zasahovat, jelikož by mohlo být řízení napadnuto pro systémovou podjatost, a to by pak muselo být 

předáno na jiný KÚ usnesením MZe. 

 

- Po představených informacích proběhla diskuze mezi členy PS, informace v názorové shodě doplnil například pan 

Tůma (PO) a pan Opluštil (RRA JM). Ze strany účastníků PS byly oceněny snahy PM sladit připomínky všech 

zainteresovaných subjektů. Na pana Tůmu (PO) zazněl v krátké diskuzi dotaz, zda má PO možnost z hlediska 

osvětové činnosti dané problematiky působit při setkávání v území (např. mezi starosty, občany, zájemci…). 

Z odpovědi pana Tůmy vyplynulo, že k tomuto dochází. Problémy však nastávají při medializaci (bulvární nadpisy 

často zkresluje relevantní informace). 

 

- Účastníci videokonference PS pro životní prostředí vzali na vědomí stav projednávání žádosti Povodí Moravy, s. 

p., ke změně nakládání s vodami na vodním díle Nové Mlýny (navýšení hadiny na střední nádrži). Vedoucí 

odboru životního prostředí KÚ JMK bude o výše uvedeném informovat také členy RSK JMK na příštím zasedání 

(a to i s ohledem na usnesení RSK JMK č. 7/20/RSK 21). 

 

4. Různé diskuze a závěr 

- Na závěr videokonference pan Mojmír Pehal poděkoval všem zúčastněným. S ohledem na současný stav, je 

pravděpodobné, že další jednání se budou také uskutečňovat v telekonferenční/videokonferenční podobě. 

Videokonferenční jednání bylo ukončeno v 9:55 hod. 

 

Zpracoval: Vojtěch Kasina, v.r. 


