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VAŠE ZNAČKA:   

 
dle rozdělovníku 

ČÍSLO JEDNACÍ: SÚ/20031/2016/KRN 
SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/454/2013/KRN 
OPRÁVNĚNÁ 
ÚŘEDNÍ OSOBA: Jaroslava Krňanská 
TELEFON: 577 680 220 
E-MAIL: krnanska@muotrokovice.cz 
DATUM: 04.05.2016 
  

 
 

V Y R O Z U MĚN Í  
 O  P O D A N É M  O D V O L Á N Í  

 

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") vydal dne 30.03.2016 
rozhodnutí č. 80/2016 o zamítnutí žádosti, pod č.j.: SÚ/13296/2016/KRN na stavbu:  

 

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV 
 

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. 
 

Podle ustanovení § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád") Vás jako účastníky řízení ve shora uvedené věci vyrozumíváme, že proti tomuto rozhodnutí podal 
účastník řízení Ředitelství vodních cest, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 dne 
18.04.2016 v zákonné lhůtě odvolání. V příloze připojujeme kopii podaného odvolání. 

 

Podané odvolání má odkladný účinek. 
K podanému odvolání se mohou účastníci řízení vyjádřit do 10 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. 
V této lhůtě se též mohou účastníci řízení blíže seznámit s obsahem tohoto odvolání nahlédnutím do spisu 
vydaného rozhodnutí a originálu podaného odvolání na Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad v 
úřední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00. V ostatní dny po telefonické 
domluvě. 

Po této lhůtě bude odvolání předloženo na Krajský úřad Zlínského kraje - odbor územního plánování a 
stavebního řádu, jako odvolacímu orgánu k rozhodnutí. 

 

 

 
 
 
Jaroslava Krňanská 
referent odboru stavební úřad                                                                                                          otisk razítka 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 
Vyvěšeno dne:……………………                                             

 

Sejmuto dne:……………………….. 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poznámka: 
Toto vyrozumění je podle ustanovení § 144 správního řádu řádně doručováno účastníkům řízení 
stanoveným podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, a to 
v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona.  
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.   
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 rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce městského úřadu Otrokovice a obecního úřadu Bělov a na 
webových stránkách www.muotrokovice.cz. a www.belov.cz.  

 

 

 

 

Příloha 

Kopie Odvolání 
 

 

 
Doručuje se:  
 
Účastníci řízení: 
Doporučeně do vlastních rukou: 
Martin Zábojník, Vrchlického 744, 765 02 Otrokovice 2 
Datová schránka: 
AQUATIS a.s., 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 
 
Na vědomí: 
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku městského úřadu Otrokovice a obecního úřadu Bělov 
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 
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