
 

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I josef.havelka@nature.cz I T: 566 653 113 
 

Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 
Brněnská 39 
591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: +420 566 653 111 
fax: +420 566 653 116 
e-mail: zdarvrch@nature.cz  
www.nature.cz 
 
 

  
 
Dle rozdělovníku 
 
 

   
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01094/ZV/20 
Spisová značka: SR/0021/ZV/2020 - 3  

VYŘIZUJE: Ing. Josef Havelka  DATUM: 19.3.2020 

   

UVĚDOMĚNÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 
 
 
Dne 16.3.2019 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Správa CHKO 
Žďárské vrchy (dále jen „Agentura“) žádost Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje, Husova 760, 675 71 
Náměšť nad Oslavou, IČ 70890013, o udělení výjimky z ochranných podmínek II.zóny ochrany 
přírody – zákazu měnit vodní režim, uvedeném v § 26 odst. 3 písm.a) zákona č. 114/92 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), a o udělení výjimky ze zákazu ničit či 
poškozovat sídla užívaná zvláště chráněnými živočichy, uvedeném v § 50 odst. 2 zákona. O 
udělení výjimek je žádáno v souvislosti se záměrem uvést koryto řeky Fryšávky p.č. 391/5 u 
pozemku p.č. 43, oba v k.ú. Nový Jimramov, do původního stavu (řeka Fryšávka vytvořila 
v pozemku meandr). 
 
Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno správní řízení, Agentura o tom tímto uvědomuje v souladu s 
§ 47, odst.1 správního řádu všechny známé účastníky řízení.  
 
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel. Účastníky jsou podle ust. 
§ 27 odst. 3 správního řádu dále obce, kterým toto postavení vyplývá z ust. § 71 odst. 3 zákona a 
dále spolky, splňující podmínky podle § 70 odst. 2 zákona, které podaly žádost o informování o 
zahajovaných správních řízeních a svou účast oznámí správnímu orgánu v souladu s § 70 odst. 3 
zákona. Tuto podmínku splňuje Česká společnost ornitologická se sídlem Na Bělidle 252/34, 150 
00 Praha 5, IČO: 49629549. 

 

Účastníci řízení mají v řízení práva a povinnosti, s nimiž je správní orgán seznamuje v příloze 
připojeným Poučením o právech a povinnostech. 

 

Na základě ustanovení § 104 odst. 9 zákona 254/2001 Sb., (dále jen „vodní zákon“), lze vydat 
rozhodnutí nebo učinit jiný správní úkon jen na základě závazného stanoviska vodoprávního 
úřadu. Žádáme proto vodoprávní úřad Nového Města na Moravě o vydání závazného 
stanoviska k této věci, a to do 14 dnů od obdržení uvědomění.   

 

 

 (podepsáno elektronicky) 

 Ing. Václav Hlaváč, v. r. 

 ředitel Správy CHKO 



 
 

 

Rozdělovník:  

Účastníci řízení: 
 
Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem, IČ 70890013 
Obec Nový Jimramov, Nový Jimramov č.p. 30, 592 42 Nový Jimramov, IČ 00599638 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo nám. 
103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 
 
Na vědomí:  

Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5, IČO: 49629549 

 

Příloha:  
 
Poučení o právech a povinnostech 
Situační snímek s popisy 
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