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odbor stavební úřad 
 

  
VAŠE ZNAČKA:   

 
dle rozdělovníku 

ČÍSLO JEDNACÍ: SÚ/43200/2020/KRN 

SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/454/2013/KRN 

OPRÁVNĚNÁ 
ÚŘEDNÍ OSOBA: Jaroslava Krňanská 

TELEFON: 577 680 220 

E-MAIL: krnanska@muotrokovice.cz 

DATUM: 05.10.2020 
  

 

 

U S N E S E N Í  
č.  263/2020 

O  P R O D L O U Ž E N Í  L H Ů T Y  

 
 
Dne 02.01.2013 podalo  Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody  
1222/12, Nové Město, 110 00  Praha 1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:  

 

"PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV" 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích: stavební parcela číslo 233 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková 
parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 571/20 (vodní plocha), 807 (ostatní plocha), 846 
(orná půda), 856 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 860 (ostatní plocha), 861 (ostatní plocha), 862 (vodní 
plocha), 864 (ostatní plocha), 865 (orná půda), 872 (orná půda), 921 (vodní plocha), 922 (ostatní plocha), 
938 (ostatní plocha), 1081 (vodní plocha), 1614 (orná půda) v katastrálním území Bělov. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení které bylo dne 09.10.2019 usnesením č. 291/2019 pod č.j.: 
SÚ/46102/2019/ZRA přerušeno do 30.09.2020,  současně s výzvou ze dne 09.10.2019 pod 
č.j.: SÚ/46120/2019/ZRA. 

 

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) 
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")  na základě Vaší 
žádosti ze dne 25.09.2020  

p r o d l u ž u j e 

lhůtu pro přerušení územního řízení určenou usnesením č. 291/2019 ze dne 09.10.2019, pod 
č.j.: SÚ/46120/2019/ZRA a lhůtu pro doplnění žádosti určenou ve výzvě ze dne 09.10.2019 pod č.j. : 
SÚ/46120/2019/ZRA do 

 

31.03.2021. 

 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  
Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody  1222/12, Nové Město, 110 00  Praha  
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Odůvodnění: 

Dne 02.01.2013 podalo  Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody  
1222/12, Nové Město, 110 00  Praha 1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: "PLAVEBNÍ KOMORA 
BĚLOV", na pozemcích: stavební parcela číslo 233 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 
404/2 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 571/20 (vodní plocha), 807 (ostatní plocha), 846 (orná půda), 
856 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 860 (ostatní plocha), 861 (ostatní plocha), 862 (vodní plocha), 864 
(ostatní plocha), 865 (orná půda), 872 (orná půda), 921 (vodní plocha), 922 (ostatní plocha), 938 (ostatní 
plocha), 1081 (vodní plocha), 1614 (orná půda) v katastrálním území Bělov. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení, které bylo dne 09.10.2019 usnesením č. 291/2019 pod č.j.: 
SÚ/46102/2019/ZRA přerušeno do 30.09.2020,  současně s výzvou ze dne 09.10.2019 pod 
č.j.: SÚ/46120/2019/ZRA. 

Stavební úřad dne 25.09.2020 obdržel žádost o prodloužení lhůty k doplnění návrhu na vydání rozhodnutí o 
umístění stavby "PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV" navrhované na pozemcích: stavební parcela číslo 233 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 571/20 
(vodní plocha), 807 (ostatní plocha), 846 (orná půda), 856 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 860 (ostatní 
plocha), 861 (ostatní plocha), 862 (vodní plocha), 864 (ostatní plocha), 865 (orná půda), 872 (orná půda), 
921 (vodní plocha), 922 (ostatní plocha), 938 (ostatní plocha), 1081 (vodní plocha), 1614 (orná půda) v 
katastrálním území Bělov v termínu do 6 měsíců.  

V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 správního řádu může lhůtu určenou správním orgánem na žádost 
stavebníka správní orgán za podmínek stanovených v ustanovení § 39  odst. 1 správního řádu (tj. určením 
lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků; usnesení o určení lhůty se oznamuje 
pouze tomu, komu je určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká.) usnesením přiměřeně 
prodloužit. 

V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 správního řádu stavební úřad na žádost prodloužil lhůtu pro přerušení 
řízení, určenou usnesením č. 291/2019 ze dne 09.10.2019, pod č.j.: SÚ/46120/2019/ZRA a lhůtu pro 
doplnění žádosti, určenou ve výzvě ze dne 09.10.2019 pod č.j. : SÚ/46120/2019/ZRA v termínu do 
31.03.2021.  

 

 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Zlínského kraje - odboru stavebního řádu a životního prostředí, podáním učiněným u zdejšího stavebního 
úřadu. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje 
o tom, proti kterému výroku usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s 
právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části 
Odůvodnění je nepřípustné (podle ustanovení § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
orgán na náklady účastníka (podle ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu). 

Podání odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

Po dobu přerušení řízení lhůta k vyřízení věci neběží. Stavební úřad bude v řízení pokračovat, jakmile 
pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno. Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě 
odstraněny, bude řízení podle ustanovení § 66 správního řádu zastaveno. 
 

 

 

 

 

 
Jaroslava Krňanská 
referent odboru stavební úřad                                                                                            otisk úředního razítka 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů.  

Vyvěšeno dne:……………………                                             

Sejmuto dne:……………………….. 

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

 

 

 

Poznámka: 

Tato písemnost 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.  

 

 
Doručuje se: 
  
Účastníci řízení: 
Datová schránka: 
Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody  1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: OVM, 
ndn5skh 
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 
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: 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží  600, 760 01 Zlín 1, DS: 
OVM, xwsai7r 
Krajský úřad  Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati  21, 761 90 Zlín, 
DS: OVM, scsbwku 
Krajský úřad  Zlínského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati  21, 761 90 Zlín, DS: 
OVM, scsbwku 
Státní plavební správa - pobočka Přerov, Bohuslava Němce  2, 750 02 Přerov 2, DS: OVM_R, nkuiu4z 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická  1442, Vršovice, 100 00 Praha 10, DS: OVM, 9gsaax4 
 
Doručení veřejnou vyhláškou: 

 veřejnost, 

 účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona do 31.12.2017 
 
Na vědomí 
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice 
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května  1340, 765 23 Otrokovice 
 
Datová schránka: 
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku obce Bělov 
Obecní úřad Bělov, Bělov  77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3 
 

 

http://www.muotrokovice.cz/
http://www.belov.cz/
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