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Jaroslava Krňanská
577 680 220
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13.03.2015

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 02.01.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady,
130 00 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602
00 Brno; a dále v zastoupení 2, Ing. Michael Trnka, CSc., nar. 26.07.1961, bytem Na Kodymce 11, Praha
6, 160 00 Praha 6 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV
(dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha),
486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní
plocha) a 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Umístění stavby obsahuje:
Plavební komoru Bělov, která bude součástí veřejné dopravní infrastruktury vodní cesty.
Jedná se o novostavbu plavební komory včetně jejich stavebních a obslužných součástí. V souvislosti
s výstavbou plavební komory bude provedena úprava pravobřežního zavázání jezu Bělov.
Účelem plavební komory je překonání spádu stávajícího jezu Bělov a tím zabezpečení propojení dvou
v současné době oddělených úseků stávající vodní cesty – ústí Dřevnice (ř. km 164,925) až jez Bělov (ř. km
166,770) a zdrže jezu Bělov do jednoho funkčního celku, čímž dojde k napojení severního konce vodní cesty
Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál) na město Kroměříž.
Plavební komora je navrhována v nadjezí stávajícího jezu Bělov (ř. km 166,770). Konstrukce plavební
komory je v těsné blízkosti pravobřežního jezového pilíře. Rejdy plavební komory jsou umístěny v pravých
břehových svazích řeky Moravy. Přemostění je pro silnici III. tř. č. 36745 navrženo přímé (kolmé). Příjezdové
a obslužné komunikace jsou v těsné blízkosti plavební komory.
Stavba je členěna na stavební a inženýrské objekty. Ty jsou doplněny technologií provozních souborů
Stavební objekt:
SO 01Provozní objekt
Seznam inženýrských objektů:
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IO 01Plavební komora
IO 02Dolní rejda
IO 03Horní rejda
IO 04Přemostění
IO 05Manipulační plochy
IO 06Přeložka Širokého potoka
IO 07Přípojka elektrické energie
IO 08Přeložení inženýrských sítí
Seznam provozních souborů
PS 1Technologie plavební komory
PS 2Plavební značení vodní cesty
PS 3Automatizace jezu Bělov
PS 4Řídící systém
SO 01Provozní objekt
Na pravém břehu plavební komory v blízkosti dolního ohlaví bude vybudován malý provozní objekt jako
zázemí pro občasnou obsluhu. Objekt bude z pálených cihel se stanovou střechou, o půdorysných
rozměrech 3,5 x 3,5 m. Přípojka elektrické energie pro provozní objekt bude vedena z nově přeloženého
připojení jezu Bělov. Užitková voda bude odebíraná z dolní rejdy. Odpadní vody budou zaústěny do
odvětrané vodotěsné jímky.
Seznam inženýrských objektů:
IO 01Plavební komora
Plavební komora slouží k překonání spádu stupně Bělov. Spád je 1,75 – 3,15 m. Plavební komora s užitnými
rozměry 38,5 x 5,3 x 1,5 m bude mít celkovou délku 53,55 m
Plavební komora je navržena jako železobetonový polorám založený na terasovitých štěrkopíscích a
zeminách zásypu staré jámy jezu. Konstrukce bude založena na vrstvě podkladního betonu. Stěny polotmu
jsou navrženy o šířce 1,60 m. Šířka dna polotmu je navržena 1,80 m. Plavební komora bude vybavena
vystrojením a elektroinstalací.
IO 02Dolní rejda
Dolní rejda se skládá z částí: přímá část pod mostním objektem (pod úložnými prahy) (dl. 10,00 m, šířka
5,50 m); symetrické rozšíření (dl. 5,00 m, max. šířka 8,50 m); přímá část podél dělící zdi (dl. 37,00 m, šířka
8,50 m); přímá část (dl. 27,55 m); šikmá část rozšíření (1:4 dl. 20 m); čekací stání při břehové zdi (dl. 37,65
m, šířka čekacího stání 6,50 m); čekací stání při dalbách (dl. 26,35 m, šířka čekacího stání 6,50 m); dělící
zeď.
IO 03Horní rejda
Horní rejda se skládá z částí: přímá část před plavební komorou (dl. 34,9 m, šířka 5,50 m); šikmá část
rozšíření do čekacího stání (dl. 26 m); čekací stání při břehové zdi v přímém směru (dl. 43,40 m, šířka
čekacího stání 6,50 m); veřejné přistávací místo (dl. 30m); dělicí zeď.
IO 04Přemostění
Přemostění přes dolní část rejdy plavební komory je navrženo přímé. Úhel křížení je 100 gr. Jedná se o
trvalou železobetonovou monolitickou desku konstantního průřezu o 1 poli rozpětí 6,1 m
Most převádí silnici III/36745 přes dolní rejdu plavební komory v obdobném šířkovém uspořádání jako
navazující most přes řeku Moravu a jez. Na mostě je navržena vozovka šířky 6,5 m.
IO 05Manipulační plochy
Pro obsluhu plavební komory a jezu jsou navrženy manipulační plochy přístupné ze silnice III/36745
sjezdem ve sklonu cca 1% a délce 7,75 m. Komunikační připojení je šířky 3,0 m.
V prostoru dolního ohlaví plavební komory je manipulační plocha tvořena zpevněnou betonovou konstrukcí
na kótě 187,40 m n.m., která odpovídá výšce hladiny při Q100 + 0,5 m bezpečnostní navýšení. Na tuto plochu
navazuje sjezd ve sklonu cca 1:10 a délce 18,0 m, který řeší výškovou členitost pravé plavební komory.
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Manipulační plocha u horního ohlaví je na kótě 185,60 m n.m. Délka této přímé manipulační plochy je 16,20
m při využitelné šířce 4,50 m. Manipulační plocha horního ohlaví bude od tělesa hráze oddělena betonovou
tížnou zdí s korunou na kótě 187,50 m n.m. Na této zdi je demontovatelné zábradlí vysoké 1,10 m.
Na koruně hráze je volná šířka podél zdi manipulační plochy min. 3,5 m.
Hráz bude pokračovat od sjezdu ke vpusti Širokého potoka na kótě 186,90 m n.m. až po rampu veřejného
přistávacího místa, kde bude navazovat šikmý sjezd ve sklonu 1:12 na výšku stávající hráze cca 186,50 m
n.m.. Dále bude hráz pokračovat na stávající výškové úrovni.
Z důvodu čistitelnosti vpusti přeložky Širokého potoka je navržena rampa spojující vpusť a korunu hráze o
šířce 3,5 m.
Za betonovou tížnou zdí oddělující manipulační plochu horního ohlaví a pravobřežní hráz, směrem proti
proudu, budou umístěny dvojice opěrných bloků pro zapatkování mobilního jeřábu.
IO 06Přeložka Širokého potoka
Přeložka Širokého potoka je řešena odklonem horní části toku opevněným korytem, vpustí, spádištěm,
přímou propustí a věstním objektem. Úprava navazuje na stávající koryto potoka.
Dno bude postupně rozšířeno až na 5 m před vpustí. Vpusť přeložky je monolitická železobetonová
konstrukce a půdorysných rozměrech 3 x 6 m vybavená česlem 2,2 x 5,0 m. Do objektu vpusti bude zaústěn
kanalizační řad stokové sítě obce Kvasice (DN 1200).
IO 07Přípojka elektrické energie
Připojení na elektrickou energii bude realizováno z přípojky jezu Bělov. Vedení bude součástí kabelových
průchodek plavební komory.
IO 08Přeložení inženýrských sítí
V rámci stavebního objektu bude přeložena přípojka NN Sportovní kluby Zlín, přípojka NN jezu Bělov a
vedení metalické sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic a.s.
Součástí stavebního objektu je nové vedení dotčených inženýrských sítí ve výkopu a vedení na nosné
ocelové konstrukci. Vedení ve výkopu bude kolmé na komunikaci mimo zpevněnou část vozovky. Nová
nosná ocelová konstrukce je vedena podél přemostění v délce 11,5 m. Nebude součástí přemostění ani
s ním spojena. Bude spočívat na železobetonové konstrukci dělicí zdi a zdi rejdy.
Seznam provozních souborů
PS 1Technologie plavební komory
Technologické zařízení plavební komory se sestává z vystrojení, horních vzpěrných vrat, dolních vzpěrných
vrat, provizorního hrazení a stavidlového uzávěru plnění.
PS 2Plavební značení vodní cesty
Podjezí i nadjezí včetně dělicích zdí bude vyznačeno plavebními znaky vymezujícími uzavřenou vodní
plochu a směr plavby. Stejně tak budou plavebními znaky vyznačena místa pro stání a čekání plavidel.
PS 3Automatizace jezu Bělov
Automatizace bude z důvodu symetrického zatěžování jezové konstrukce osazena na všechna tři jezová
pole.
PS 4Řídící systém
Provozní soubor řeší z hlediska HW i SW řídící systém pro ovládání technologie související s provozem
plavební komory.
V souvislosti s výstavbou plavební komory budou odstraněny stávající konstrukce zaústění Širokého potoka
a bude provedena úprava pravobřežního zavázání jezu Bělov. Veškeré práce budou probíhat v kotvených
jímkách za souvislého odvodnění. Změny opevněných svahů břehů nijak nenaruší stavebně technické
požadavky. Spolu s výstavbou dolní rejdy bude odstraněna nefunkční výpusť z objektu bývalé čerpací
stanice popílkovodu.
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Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ustanovení
§ 87 odstavec 1 stavebního zákona pokračování územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům
řízení a současně podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona nařizuje k projednání návrhu veřejné
ústní jednání na den
21. dubna 2015 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti stavebního úřadu MěÚ Otrokovice, budova č. 3, 3.patro.

Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání,
vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby veřejného ústního jednání.
Informace bude vyvěšena v místě navrhované stavby na veřejně přístupném místě na pravém břehu
řeky Moravy, u stávajícího jezu. Informace bude obsahovat údaje o žadateli, o předmětu územního
rozhodnutí a o veřejném ústním jednání.
Součástí informace bude grafické vyjádření záměru, popř. jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou
povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této
povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže
opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání
(Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30,
12:30 - 17:00) a při veřejném projednání. V ostatní dny po telefonické domluvě.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a
námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, při kterém musí být
nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odstavci 4 stavebního
zákona (viz odstavec níže), se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat
námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů občanská sdružení, která mají právní subjektivitu, jsou oprávněna za podmínek a
v případech ustanovení § 70 odst. 2 citovaného zákona účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou
účast písemně do 8-mi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno;
v tomto případě má postavení účastníka řízení.
Konání veřejného ústního jednání se podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona oznamuje veřejnosti
veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně 30 dnů pře dnem konání veřejného ústního jednání.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové
dokumentaci připojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby získáno před oznámením zahájení
řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných
veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen v souladu
s ustanovení § 54 správního řádu, strpět ohledání na místě a k tomuto účelu je zpřístupnit.
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle ustanovení § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000
Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ustanovení § 172 odst.
1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Okruh účastníků řízení by vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, žadatel: Ředitelství vodních cest ČR, IČ
67981801, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn: Obec Bělov, IČ 00287032, Bělov 77, 768 21 Kvasice.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě: Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (na základě práva
hospodařit s majetkem státu, pozemková parc.č. 404/2, 486/9, 571/2 a 625/4 v k.ú. Bělov); Zlínský kraj, IČ
70891320, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín (vlastník pozemku parc.č. 486/10 v k.ú. Bělov); Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, K majáku 5001, 761 23 Zlín (na základě hospodaření se svěřeným majetkem
kraje – pozemek parc.č. 486/10 v k.ú. Bělov); Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 184,
130 52 Praha 3 (příslušnost hospodařit s majetkem státu – pozemková parc.č. 486/12 v k.ú. Bělov); Martin
Zábojník, bytem Vrbovec 246, 671 24 Vrbovec (vlastník pozemku parc.č. 486/17 v k.ú. Bělov) a Obec Bělov,
IČ 00287032, Bělov 77, 768 21 Kvasice (vlastník pozemku parc.č. 647/1 v k.ú. Bělov).
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno: E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice; Sportovní kluby Zlín, IČ 00531944, Hradská 854, 761 05 Zlín; Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s., IČ 49451871, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž; 02 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za
Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha; a dále vlastníci (spoluvlastníci) pozemků parc.č. st. 210; parc.č.
486/14, 486/15, 439/12, 641/1, 638, 482, 635/1, 634/1, 633/1, 632/1, 631/2, 439/61, 439/58, 439/59, 439/60,
439/38, 439/39, 439/40, 439/41, 439/45, 439/55, 630, 629/1, 628/2; 483; 439/63; 439/57; 439/56; 439/54;
439/53; 439/52; 439/51; 439/50; 439/49; 439/48; 439/47; 439/46; 439/34; 439/42; 486/2; 486/38; 643/2;
642/2; 486/39; 640/2; 639/2; 636/2; 486/47; 486/5; 486/49; 486/48; 644/2; 230/7; 230/5; 486/50; 230/8;
625/3; vše v k.ú. Bělov.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Jaroslava Krňanská
referent odboru stavební úřad

otisk razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 30-ti dnů.

Vyvěšeno dne:……………………

Sejmuto dne:………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poznámka:
Toto oznámení je podle ustanovení § 144 správního řádu řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným
podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou a to v souladu s ustanovením
§ 87 odst. 1 stavebního zákona.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Konání veřejného ústního jednání se veřejnosti oznamuje podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve
kterém byla písemnost vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.
Toto oznámení se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a Obecního úřadu Bělov; a na
webových stránkách www.muotrokovice.cz. a www.belov.cz.
Doručuje se:
Účastníci řízení:
Doporučeně do vlastních rukou:
Martin Zábojník, Vrchlického 744, 765 02 Otrokovice 2
Datová schránka:
Pöyry Environment a.s., Ing. Michael Trnka, CSc., Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, ghccgrc
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, scsbwku
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, jjfsbqc
Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3
Dotčené orgány:
MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
Krajský úřad Zlínského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS:
OVM, scsbwku
Státní plavební správa - pobočka Přerov (Státní pl, Jankovcova 1534, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS:
OVM_R, nkuiu4z
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídl, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r
Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS:
OVM, scsbwku
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, DS: OVM, 9gsaax4
Na vědomí:
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor evidenčně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Datová schránka:
Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3 - k vyvěšení
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