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OZNÁMENÍ
doručované veřejnou vyhláškou
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Obec Zakřany, IČO 00282880, Zakřany 7, 664 84 Zakřany (dále jen "stavebník") dne
08.04.2019 podal žádost o prodloužení platnosti pravomocného rozhodnutí, které vyhotovil
Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, dne 08.03.2017 pod čj. MR-S 617/17 –
OZP/8, a které nabylo právní moci dne 11.04.2017, ve věci povolení stavby vodního díla
„Zakřany, odkanalizování návsi“ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 636/1, 872/1 v
katastrálním území Zakřany. Stavebník na základě výzvy vodoprávního úřadu dne 28.06.2019
upřesnil zdůvodnění své žádosti, které je následující: Na realizaci stavby je nutné zajistit
spolufinancování z dotačních prostředků, dále je stavbu nezbytné realizovat současně
s rozšířením kapacity ČOV v Zakřanech tak, aby na ČOV bylo možné přivést a vyčistit nové
znečištění. V současné době má stavebník zajištěno rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP
ČR a je připraven cca do 30.09.2019 zahájit realizaci stavby. Z tohoto důvodu žádá o
prodloužení platnosti stavebního povolení o jeden rok, tj. do 11.04.2020. Stavebník současně
požádal i o změnu tohoto povolení, konkrétně o změnu podmínky pro provedení stavby
uvedenou v bodě č. 10, v které bylo příslušným správním orgánem stanoveno, že stavba bude
dokončena nejpozději do 31.12.2019. Stavebník žádá tuto lhůtu prodloužit do 31.12.2021.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení s velkým počtem účastníků ve věci
prodloužení platnosti výše citovaného vodoprávního (stavebního) povolení ve smyslu § 115
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a ve věci změny výše citovaného
povolení vodoprávního úřadu ve smyslu § 12 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon") v souladu s ustanovením § 115 odst. 15 vodního zákona.
Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní
orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c)
a § 106 odst. 1 vodního zákona a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5
vodního zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního
zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, postupem podle § 25 a
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§ 144 odst. 2 správního řádu, jemu známým účastníkům zahájení příslušného vodoprávního
řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a
ústního jednání a stanovuje dotčeným orgánům pro uplatnění závazných stanovisek a
účastníkům řízení pro uplatnění svých námitek popř. důkazů lhůtu do
09.08.2019.
Účastníci řízení mohou v souladu s § 38 správního řádu nahlížet do předmětného spisu
(Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 1, Rosice, pondělí a
středa od 8:00 do 17:00 hodin, ostatní dny po telefonické domluvě), mají právo činit si z něho
výpisy či pořizovat kopie.
Od 12.08.2019 do 14.08.2019 (včetně) je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu stanovena
lhůta pro seznámení se s podklady rozhodnutí a účastníkům řízení je dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Stavebníkovi se tímto sděluje, že vydání povolení ve věci prodloužení platnosti stavebního
povolení podléhá správnímu poplatku podle položky 18 bodu 2. zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1000,- Kč. Správní poplatek lze uhradit přímo
na pokladně MěÚ Rosice (v hotovosti, či platební kartou) nebo ve prospěch účtu Města
Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka Rosice
(Číslo účtu: 19-23026641/0100, Variabilní symbol: 48, Popis: správní poplatek – vodoprávní
řízení). Doklad o zaplacení správního poplatku musí být vodoprávnímu orgánu předložen
před vydáním příslušného rozhodnutí ve věci.
Poučení:

V souladu s § 36 odst. 1, 2, 3 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, mají právo
vyjádřit v řízení své stanovisko a mohou se před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
(otisk razítka)
Bc. Petra Jelénková, v. r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník
Účastníci řízení
Stavebník (doručuje se jednotlivě – viz § 112 odst. 1 stavebního zákona)
(účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona)
 Obec Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
Vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna (doručuje se se jednotlivě – viz § 112
odst. 1 stavebního zákona)
(účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. c) stavebního zákona)
 Obec Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
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Vlastníci, popř. provozovatelé či správci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba
prováděna (doručuje se jednotlivě – viz § 112 odst. 1 stavebního zákona)
(účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. d) stavebního zákona)
 Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov, Masarykova č.p. 248, 664 11 Zbýšov u
Brna
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1 (doručuje se zmocněnci: E.ON Česká republika s.r.o., adresou tamtéž)
 GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Vlastníci sousedních nemovitostí, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno, popř. ti, co mají k sousedním nemovitostem právo odpovídající věcnému
břemenu a toto může být prováděním stavby přímo dotčeno (doručuje se veřejnou vyhláškou
– viz § 144 odst. 6 správního řádu)
(účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona)
 vlastníci nemovitostí parc. č. dle KN 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 7/2, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 27,
29, 30/4, 31/2, 33, 35, 40, 141, 144, 147, 149, 150, 155, 156, 635/1, 636/5 a 872/4 v k. ú.
Zakřany
Osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním rozhodnutí (doručuje se veřejnou vyhláškou – viz § 144 odst. 6
správního řádu)
(účastníci dle § 27 odst. 3 správního řádu, § 115 odst. 4 vodního zákona)
 Obec Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové (doručuje
se: Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno)
Dotčené orgány
Městský úřad Zbýšov, Odbor výstavby, Masarykova č.p. 248, 664 11 Zbýšov u Brna
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4,
Černá Pole, 602 00 Brno 2
Ostatní
Městský úřad Rosice, Odbor kanceláře starosty, Palackého nám. č.p. 13, 665 01 Rosice
Obecní úřad Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
S tím, že tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté
opatřena razítkem a podpisem oprávněného zástupce obce bude zaslána zpět odboru životního
prostředí s uvedením dat vyvěšení a sejmutí. Obsah vyhlášky bude Městským úřadem Rosice
zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ...........................................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění
dálkovým přístupem

