KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 145263/2018

Sp. zn.:
S - JMK 129843/2018 OŽP-Hal

Vyřizuje/linka
Ing. Jan Haleš/2696

Brno
15.10.2018

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
§ 25 písm. c), § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen: „zákon o vodovodech
a kanalizacích“), rozhodl ve věci žádosti o vydání povolení k provozování takto:
Na podkladě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen: „správní řád“), a následně podle
ustanovení § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích:
vydává společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s., se sídlem: Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim, IČ:
262 31 522, povolení k provozování vodovodu, vodního zdroje a kanalizace ve městě Kuřimi,
v rozsahu níže uvedené identifikace.
Identifikace majetku:
6209-677655-26231522-1/1
6209-677655-26231522-3/1
6217-767379-26231522-2/1
6217-767379-26231522-3/1

Zásobování TOS KUŘIM-OS, a.s.
Stoková síť TOS KUŘIM-OS, a.s.
Tišnovská vodárna
Stoková síť Tišnovská vodárna

Odborný zástupce provozovatele dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech
a kanalizacích:
Mgr. Jaroslav Sojka, bytem: Široká 23, 664 91 Ivančice, datum narození: 07.04.1942
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
TOS KUŘIM – OS, a. s., se sídlem: Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim, IČ: 262 31 522
ODŮVODNĚNÍ:
Dne 10.09.2018 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, žádost
od společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s., se sídlem: Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim, IČ: 262 31
522, (dále jen: „TOS KUŘIM – OS, a. s.“) o povolení k provozování vodovodu, vodního zdroje a
kanalizace ve městě Kuřimi ve vlastnictví společnosti TOS KUŘIM – OS, a. s. Uvedeným dnem
bylo v této věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44 správního řádu.
Správní orgán oznámil dopisem ze dne 11.09.2018, pod č. j.: JMK 129923/2018 a sp. zn.:
S-JMK 129843/2018 OŽP-Hal, zahájené správní řízení ve shora uvedené věci. Účastníci řízení byli
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rovněž upozorněni na to, že jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu
§ 33, 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy. Účastníci řízení ani dotčené orgány státní správy neuplatnili žádné
námitky ani připomínky.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
-

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu,
Výpis z živnostenského rejstříku,
Doklady o kvalifikaci odborného zástupce provozovatele,
Úředně ověřený písemný souhlas odborného zástupce provozovatele.

Bylo zjištěno, že žádost je doložena všemi požadovanými doklady nutnými pro posouzení věci,
zejména ve vztahu k ustanovení § 6 odst. 2, 3 a 12 zákona o vodovodech a kanalizacích.
Protože bylo zjištěno, že citovanými právními předpisy stanovené podmínky byly splněny
a vydáním požadovaného rozhodnutí nedochází k porušení dalších právem chráněných zájmů,
bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství, a to podáním učiněným
u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, do 15dnů ode dne jeho
oznámení (viz § 81 až § 83 správního řádu). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby
každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. František Havíř, v. r.
vedoucí odboru
Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Haleš

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. TOS KUŘIM – OS, a. s., Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim
2. Mgr. Jaroslav Sojka, Široká 23, 664 91 Ivančice
3. Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Na vědomí:
4. Městský úřad
664 34 Kuřim

Kuřim,

odbor

stavební

a

vodoprávní,

Jungmannova

968/75
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