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Veřejná vyhláška
Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a
jiných dokladů dle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3,
zastoupené AQUATIS a.s., IČO 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupenou
Ing. Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování:
AQUATIS a.s., Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, podalo dne 2. 1. 2013 žádost o vydání územního
rozhodnutí na umístění stavby
Plavební komora Bělov
na pozemcích p. č. 404/2, 486/9, 486/10, 486/12, 486/17, 571/2, 625/4, 647/1 v k. ú. Bělov (dále též jen
„stavba“ nebo „záměr“). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní
orgán“) přezkoumává na základě odvolání 3 spolků Územní rozhodnutí č. 45/2017 č. j. SÚ/31705/ZRA ze
dne 25. 7. 2017, spis. zn. SÚ/454/2013/ZRA vydané Městským úřadem Otrokovice, odborem stavební
úřad (dále jen „stavební úřad“), pokračuje tedy v územním řízení na úrovni odvolacího správního orgánu.
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který v čl. II
Přechodných ustanovení bodu 2. stanovil, že na navazující řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se použijí § 9a odst. 4 a 5 a § 9b až 9d zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí správní úřad příslušný k
vedení navazujícího řízení zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejnění informací
podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
které dosud nebyly zveřejněny, pokud již neuplynula lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených
orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek.
Vzhledem k tomu, že tato povinnost nebyla v rámci územního řízení u prvoinstančního správního orgánu
splněna, odvolací správní orgán tímto úkonem provádí zákonem stanovené zveřejnění informací a
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podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a jiných dokladů dle ust. § 9b zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění.

Odvolací správní orgán v souladu s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí“), zveřejňuje


žádost o vydání územního rozhodnutí (viz příloha) s upozorněním, že se jedná o záměr
posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí



informace o předmětu a povaze rozhodnutí (viz výše)



informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které
byly zveřejněny – viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP236



informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí a podle zvláštních právních předpisů - Veřejnost může v navazujícím řízení
uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění
informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán
příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší. Pokud se podáním písemného oznámení
přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací
podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též a) obec dotčená záměrem, nebo
b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2
doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle
odstavce 4



do dokumentace územního řízení a dalších podkladů pro rozhodnutí může dotčená
veřejnost nahlížet po celou dobu uvedenou v předchozím odstavci na Krajském úřadu
Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Třída Tomáše Bati 21, 12. patro,
č. dv. 1226, Po a St 9.30-17, Út a Čt 9.30-15 a Pá 9.30-13, příp. po předchozí domluvě
s oprávněnou úřední osobou (tel.: 577 043 456)

Odvolací správní orgán v souladu s ust. § 9b odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
současně

zpřístupňuje
nová vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, která byla vydána v rámci přezkumu závazných
stanovisek a stanovisek v průběhu odvolacího řízení, neboť považuje za účelné i tyto dokumenty
zpřístupnit, a to zejména:
1)

Ministerstvo zdravotnictví ČR č. j. MZDR 54315/2017-4/OVZ ze dne 18. 1. 2018 – potvrzení
závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. j. KHSZL 15994/2012 ze dne
4. 10. 2012

2)

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany č. j. MO 31027/2018-1150 ze dne 31. 1. 2018 –
potvrzení závazného stanoviska Ministerstva obrany sp. zn. 74469/2017-8201-OÚZ-BR ze dne
11. 5. 2017

3)

Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR č. j. MV-135452-4/PO-PRE-2017 ze dne 2. 2. 2018 – potvrzení
závazného stanoviska HZS ZK č. j. HSZL-4984-3/SPD-2012 ze dne 20. 9. 2012

4)

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací č. j. 11/2018-120-STSP/3 ze dne 12. 2. 2018 –
potvrzení závazného stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor dopravy a SH č. j. KUZL
25096/2015 DOP ze dne 25. 4. 2015, doplněného dne 6. 1. 2016 pod č. j. KUZL 78864/2015 DOP

5)

Ministerstvo dopravy, odbor drážní a vodní dopravy č. j. 135/2017-130-VPL/4 ze dne 22. 2. 2018 –
potvrzení závazného stanoviska Státní plavební správy – pobočky Přerov, č. j. 2379/PR/12 ze dne
23. 8. 2012

6)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH č. j. KUZL 32663/2018 ze dne 7. 5. 2018 – sdělení
k žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska – částečné potvrzení závazného
stanoviska Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního č. j. DOP/18918/2015/SOK ze
dne 28. 4. 2015
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7)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH č. j. KUZL 76395/2017 ze dne 7. 5. 2018 –
rozhodnutí o zrušení stanoviska Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního č. j.
DOP/8270/2012/SOK ze dne 19. 9. 2012

8)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č. j. KUZL 80185/2017 ze dne
27. 11. 2017 – potvrzení závazných stanovisek – č. j. OŽP/32604/2012/BRA ze dne 25. 10. 2012,
OŽP/32820/2012/BRA ze dne 25. 10. 2012, koordinovaného závazného stanoviska č. j.
OŽP/39794/2012/TOM ze dne 29. 10. 2012 a závazného stanoviska č. j. OŽP/2132/2013/KSE ze
dne 22. 1. 2013, vydaných Městským úřadem Otrokovice

9)

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, č. j. 2017/MZP/570/923 ze dne
21. 11. 2017 – přípis k žádosti o potvrzení nebo změnu koordinovaného závazného stanoviska
Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 58976/2012 ze dne 8. 10. 2012

10) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
č. j. MZP/2017/710/2760 ze dne 29. 11. 2017 – vyjádření k podnětu k zahájení přezkumného řízení
– neshledán rozpor s právními předpisy ve stanovisku EIA
11) Místopředseda vlády a ministr životního prostředí č. j. MZP/2018/430/620 ze dne 21. 12. 2018 –
změna závazného stanoviska MŽP č. j. 21545/ENV/17 ze dne 13. 4. 2017 – doplnění podmínek
Výše uvedené dokumenty se přikládají jako příloha k této veřejné vyhlášce, do ostatních vyjádření a
závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla vydána pro účely územního řízení jako řízení
navazujícího na proces posuzování vlivů na životní prostředí, je možno ve smyslu ust. § 36 odst. 3
správního řádu nahlédnout po celou dobu odvolacího správního řízení až do vydání rozhodnutí na
Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Třída Tomáše Bati 21,
12. patro, č. dv. 1226, Po a St 9.30-17, Út a Čt 9.30-15 a Pá 9.30-13, příp. po předchozí domluvě
s oprávněnou úřední osobou (tel.: 577 043 456). Účastníci řízení jsou oprávněni se k podkladům pro
rozhodnutí vyjádřit, příp. uplatnit další procesní práva ve smyslu ust. § 36 správního řádu.

JUDr. Jana Morávková
referent oddělení stavebního řádu

Krajský úřad Zlínského kraje, Městský úřad Otrokovice a Obecní úřad Bělov tuto písemnost musí vyvěsit
na úřední desce po dobu 30 dnů i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 11. 1. 2018

Sejmuto dne:

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

Č. j. KUZL 2171/2019

str. 4

Přílohy:
 dle výše uvedeného textu

Doručení veřejnou vyhláškou:
veřejnost
účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění do
31. 12. 2017

Obdrží:
Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3,
zastoupené AQUATIS a.s., IČO 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, IDDS: ghccgrc
Martin Zábojník, Vrchlického 744, 765 02 Otrokovice 2
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Zlínský kraj, IDDS: scsbwku
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IDDS: jjfsbqc
Obec Bělov, IDDS: 5jqasq3
Obecní úřad Bělov k vyvěšení na úřední desku, IDDS: 5jqasq3
Městský úřad Otrokovice k vyvěšení na úřední desku, IDDS: jfrb7zs

Na vědomí:
Městský úřad Otrokovice, odbor stavební úřad, IDDS: jfrb7zs

