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„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ – změna stavby před dokončením

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O ZN ÁM ENÍ O Z AH ÁJ E NÍ Ř Í ZENÍ
Dne 17.10.2019 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen krajský úřad) žádost společnosti Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice,
IČO: 29290171 o povolení změny stavby před dokončením stavby vodního díla:
„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“
na pozemku p.č. 610/3, 610/43, 610/55, 610/42, 610/35, 610/34, 610/28, 610/22, 610/18, 610/70,
610/72, 610/73, 610/76, 610/79, 610/80, 610/81, 610/82, 610/84, 610/85, 610/88, 610/96, 610/97,
610/133 v k.ú. Nová Dědina, kraj Zlínský.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Vzhledem k tomu, že žádost byla neúplná, vyzval krajský úřad žadatele k doplnění podkladů a řízení
dne 18.11.2019 přerušil usnesením č.j. KUZL 75760/2019. Žadatel doplnil požadované doklady dne
25.02.2020
Stavba „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ byla povolena Okresním úřadem Kroměříž, referátem
životního prostředí, vodoprávním úřadem stavebním povolením ze dne 07.04.2000 s č.j.
ŽP-231/2/121/24369,3299/99-00-MD. Dle schválené projektové dokumentace probíhá uzavírání
odkaliště Bělov postupným ukládáním certifikovaného výrobku OTOSAN na povrch naplavených
popílkových pláží. Plocha odkaliště je pro uzavírání rozdělena na 1 - 8 kazet, přičemž v r. 2010 byla
zkolaudovaná a uzavřená kazeta č. 1 a č. 2. Zbývající objem popelové malty OTOSAN nutný pro
3
dosažení projektované úrovně činí cca 174 087 m .
Předmětem změny stavby před dokončením je prodloužení termínu dokončení stavby. Stanovený
termín v podmínce č. 8 stavebního povolení do 30.04.2020 není možné dodržet, neboť postupně
dochází ke snižování roční produkce produktů (popílek, struska a produkty odsíření), ze kterých se
vyrábí popelová malta OTOSAN používaná pro tvarování a utěsnění povrchu odkaliště Bělov. Z výše
uvedených důvodů navrhuje stavebník nový termín pro dokončení stavby, tj. 30.11.2030.
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Krajský úřad, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního
úřadu podle ustanovení
 § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
 § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
 § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád),
po prověření všech náležitostí předložené žádosti včetně dokladů doplněných dne 25.02.2020
oznamuje podle ustanovení
 § 115 odst. 1 vodního zákona,
 § 112 a § 118 odst. 3 stavebního zákona
 § 47 odst. 1 správního řádu
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení změny výše
uvedené stavby před dokončením v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního
zákona.
Jelikož jsou krajskému úřadu známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního
zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Krajský úřad upozorňuje, že v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska do 15 dnů ode dne
tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude
přihlédnuto.
Krajský úřad Zlínského kraje žádá tímto v souladu s § 118 odst. 3 stavebního zákona dotčený
orgán Městský úřad Kroměříž o vydání Koordinovaného závazného stanoviska k projednávané
věci ve výše uvedené lhůtě.
Do podkladů tohoto řízení lze nahlédnout vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.00 hodin, nebo
v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě na odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (tř. T. Bati 21, Zlín, 11. patro, kancelář dv. č. 1132).
Žadatel předloží vodoprávnímu úřadu ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení doklad o
zaplacení správního poplatku, který mu vodoprávní úřad vyměřil dle zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších změn, položka 18 bod 5. ve výši 1 000 Kč (číslo
účtu Zlínského kraje: 2786182, kód banky 0800, konstantní symbol 0379, variabilní symbol 136130,
specificky symbol 6010200000). Správní orgán povolení bez zaplacení správního poplatku nevydá.
Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů
Datum vyvěšení: ..............................

Datum sejmutí: ....................................

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu o povolení změny stavby před dokončením
(jednotlivě):
Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu o povolení změny stavby před dokončením,
jimž je doručováno veřejnou vyhláškou:
Obec Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Kvasice
Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo ten, kro má k následujícím sousedním
pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu:
610/9, 610/12, 610/13, 610/132, 610/14, 610/16, 610/17, 610/20, 610/21, 474, 459, 460,
610/27 610/29, 610/31, 610/32, 610/33, 610/36, 610/40, 610/41, 610/51, 610/50, 610/56,
610/58, 610/144, 610/145, 610/146, 610/93, 610/94, 610/98, 610/87, 610/89, 610/86,
560/95, 560/50, 610/83, 565/4, 565/7, 565/6, 565/5, 610/78, 610/77, 610/75, 610/74, 560/75,
560/20, 610/71, 610/69, 610/67, 610/66, 610/65 v k.ú. Nová Dědina.

610/23,
610/57,
560/48,
560/74,

Dotčené orgány (jednotlivě):
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, se sídlem ve Zlíně,
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 115, 767 01 Kroměříž
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního
hospodářství, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude veřejná vyhláška vyvěšená po dobu
15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a elektronicky s možností dálkového
přístupu.
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá k vyvěšení po
dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým též příslušným obecním úřadům s žádostí o vrácení
kopie zpět:
Obecní úřad Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Kvasice
Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
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