odbor stavební úřad
VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

SÚ/18726/2021/ZRA
SÚ/454/2013/ZRA

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

Alžběta Zdražilová
577 680 434
zdrazilova@muotrokovice.cz
30.04.2021
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USNESENÍ
Č. 117/2021
O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný dle 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") územní řízení o umístění stavby:

"PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV"
na pozemku: stavební parcela číslo st. 233 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 404/2
(ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 571/20 (vodní plocha), 571/21 (ostatní 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) vše v katastrálním území Bělov
zahájené dne 13.8.2019 na návrh, který podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží
Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“), podle ustanovení § 66 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění do 31.12.2017 (dále jen "správní řád")
zastavuje.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1.
Odůvodnění:
Dne 2.1.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Dne 30.3.2016 stavební úřad vydal rozhodnutí č. 80/2016, č.j. SÚ/13296/2016/KRN, kterým zamítl žádost o
vydání územního rozhodnutí na stavbu: „Plavební komora Bělov“. Proti uvedenému rozhodnutí bylo podáno
odvolání. Odvolání podal žadatel.
Č.j. SÚ/18726/2021/ZRA
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Dne 8.2.2017 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
stavebního řádu vydalo rozhodnutí č.j. KUZL 10433/2017, kterým napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze
dne 30.3.2016, č.j. SÚ/13296/2016/KRN zrušil a věc vrátil k novému projednání. Dne 24.2.2017 stavební
úřad obdržel vrácení spisu včetně stejnopisu rozhodnutí o odvolání č.j. KUZL 10433/2017 ze dne 8.2.2017
opatřený doložkou právní moci dne 10.2.2017. Důvodem pro zrušení rozhodnutí stavebního úřadu byla
skutečnost, že Ministr životního prostředí v rámci odvolacího řízení dne 16.12.2016 zrušil závazné
stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 19.11.2015, č.j. 51535/ENV/15, které bylo podkladem pro
vydání rozhodnutí stavebního úřadu.
Dne 27.2.2017 stavební úřad na základě nového projednání vydal územní rozhodnutí č. 45/2017, č.j.
SÚ/31705/2017/ZRA, kterým umístil stavbu „Plavební komora Bělov“. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno
odvolání. Odvolání podal spolek Egeria, z.s., Miroslav Mach, předseda spolku, IČO 22892133, Obchodní
1324, 765 02 Otrokovice, Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, IČO 67010041, Cejl 866, 602 00 Brno a
Westerňáci, IČO 22740040, Nádražní 645, 768 11 Chropyně.
Dne 27.6.2019 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
stavebního řádu vydalo rozhodnutí č.j. KUZL 36862/2019, kterým napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze
dne 25.7.2017, pod č.j. SÚ/31705/2017/ZRA, sp.zn. SÚ/454/2013/ZRA zrušil a věc vrátil k novému
projednání. Dne 30.7.2019 stavební úřad obdržel vrácení spisu včetně stejnopisu rozhodnutí o odvolání č.j.
KUZL 36862/2019 ze dne 27.6.2019 opatřený doložkou právní moci dne 15.7.2019. Důvodem pro zrušení
rozhodnutí stavebního úřadu byla skutečnost, že Ministr životního prostředí vydal závazné stanovisko č.j.
MZP/2018/430/620 ze dne 21.12.2018, kterým bylo změněno závazné stanovisko EIA č.j. 21545/ENV/2017
ze dne 13.4.2017 tím, že byly nově doplněny podmínky, resp. došlo k navrácení původních podmínek, které
fakticky bránily vyhovění žádosti.
Dne 16.8.2019 stavební úřad oznámil pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání,
současně zveřejnil informaci a podklady a zpřístupnil dokumenty, vyjádření, stanoviska a jiné doklady 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. K projednání návrhu
veřejné ústní jednání na den 1. října 2019 v 10:00 hodin, se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 309, budovy
MěÚ Otrokovice, odbor stavební úřad. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce
Městského úřadu Otrokovice od 19.8.2019 do 27.9.2019 a Obecního úřadu Bělov od 20.8.2019 do
22.9.2019 a na webových stránkách www.muotrokovice.cz. a www.belov.cz.
Dne 30.8.2019 obdržel stavební úřad stanovisko Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“), ve kterém
je uvedeno, že oznamovatel záměru (Ředitelství vodních cest) dopisem doručeným na MŽP dne 7.8.2019
stáhl svoji žádost ze dne 14.12.2018 o prodloužení platnosti stanoviska EIA a stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru „Plavební komora Bělov“ na životní prostředí, které bylo vydáno dne 10.12.2010 pod č.j.
102417/ENV/10 tímto pozbylo platnosti. Rovněž závazné stanovisko č.j. MZP/2018/430/620 ze dne
21.12.2018, kterým bylo změněno závazné stanovisko MŽP č.j. 21545/ENV/2017 ze dne 13.4.2017, je
v návaznosti na tuto skutečnost nevyužitelné, neboť se vztahuje k neplatnému stanovisku.
Dne 18.9.2019 bylo umožněno nahlédnout do spisu výše uvedené stavby zástupci spolku Egeria, z.s. panu
Machu Miloslavovi, který si pořídil fotokopie spisu.
Dne 23.9.2019 žadatel oznámil, že podklad rozhodnutí, a to kladné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru stavby na životní prostředí vydané MŽP dne 10.12.2010 pod č.j. 102417/ENV/10, nemůže
v napadeném řízení obstát. V současné době jsou zpracovávány podklady pro nové posouzení vlivů záměru
stavby na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (dále jen „EIA“). Řízení ve věci EIA je tak
řízení o předběžné otázce ve smyslu § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu. Předpokládaný termín ukončení
řízení ve věci stanoviska EIA je dva roky. Z tohoto důvodu žadatel navrhuje, aby bylo správní řízení sp. zn.
SÚ/454/2013/KRN přerušeno. A to do doby vydání závazného stanoviska EIA ve věci stavby, resp. na dobu
dvou let.
Dne 30.9.2019 žadatel doplnil své podání a sdělil, že s ohledem na aktuální procesní stav věci žádá, aby
napadené řízení bylo přerušeno z totožných důvodů na dobu jednoho roku, kterou považuje za přiměřenou.
Č.j. SÚ/18726/2021/ZRA
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Dne 1.10.2019 se uskutečnilo veřejné ústní projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené
stavby. V průběhu řízení ani při ústním jednání nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení, ani
připomínky veřejnosti, rovněž nebyla uplatněna nová stanoviska dotčených orgánů.
Vzhledem k tomu, že předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby, stavební úřad v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu vyzval žadatele opatřením ze
dne 9.10.2019, č.j. SÚ/46120/2019/ZRA k odstranění těchto nedostatků a v souladu s ustanovením § 86
odst. 5 stavebního zákona s ustanovením § 64 odst. 1 správního řádu územní řízení usnesením přerušil.
Současně byla stanovena lhůta pro doložení chybějících dokladů v termínu do 30.9.2020. Tato lhůta byla
stanovena s ohledem na skutečnost, že je nezbytné předložit, projednat a vydat nové závazné stanovisko
EIA. Dne 25.9.2020 podal žadatel žádost o prodloužení lhůty k doložení dokladů o 6 měsíců. Dne 5.10.2020
stavební úřad vydal usnesení č. 263/2020, č.j. SÚ/43200/2020/KRN, kterým prodloužil lhůtu pro přerušení
územního řízení a lhůtu pro doplnění žádosti do 31.3.2021. Dne 22.3.2021 podal žadatel žádost o
prodloužení lhůty k doložení dokladů o 18 měsíců, tj. do 30.9.2022. Dne 31.3.2021 stavební úřad vyzval
žadatele k podrobnějšímu zdůvodnění navrhované lhůty pro přerušení řízení do 30.9.2022 a současně
stavební úřad vyzval žadatele k posouzení zpětvzetí žádosti a podání žádosti nové po zabezpečení všech
dokladů k novému řízení pro umístění stavby. Dne 7.4.2021 žadatel předložil podrobnější harmonogram pro
zajišťování podkladů řízení.
Dne 28.4.2021 žadatel vzal zpět svoji žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Plavební komora
Bělov“.
Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví,
jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.
Okruh účastníků řízení byl 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 (vlastník pozemku p.č. 860
a 862 k.ú. Bělov).
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 (právo hospodaření s majetkem státu p.č.
st. 233, 404/2, 571/2, 571/20, 571/21, 807, 859, 861, 864, 921, 922, 1081 k.ú. Bělov); Zlínský kraj, IČ
70891320, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín (vlastník pozemku p.č. 264 k.ú. Bělov); Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, K majáku 5001, 761 23 Zlín (právo hospodaření s majetkem Zlínského kraje p.č. 264
k.ú. Bělov); Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (právo
hospodaření s majetkem státu p.č. 846, 865, 872, 1614 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:
- EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno; Sportovní kluby Zlín, IČ 00531944, Hradská 854,
761 05 Zlín; Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ 49451871, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž;
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3; a dále vlastníci pozemků st. 210; p.č. 857, 858, 840, 1615,
837, 836, 833, 832, 829, 828, 825, 880, 879, 877, 878, 876, 875, 874, 873, 871, 870, 869, 868, 867, 866,
1613, 933 vše v k.ú. Bělov.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní
předpis:
- Spolek pro splavnění a rekreační využití řeky Moravy, o.s., Egeria, z. s., ZO ČSOP Ekocentrum
Čtyřlístek, Westerňáci, Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu.
V průběhu řízení byla provedena digitalizace obce Bělov, na základě které došlo ke změně parcelních čísel.
Č.j. SÚ/18726/2021/ZRA
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Vzhledem ke skutečnosti, že dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé související zákony, který ve svém článku II. Přechodná ustanovení v bodu č. 10 stanoví,
že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle dosavadních právních předpisů, postupoval jak stavební úřad v řízení a při vydání rozhodnutí,
tak i odvolací správní orgán v odvolacím řízení a při vydání tohoto rozhodnutí podle dosavadního právního
předpisu, tj. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění platném a účinném do 31. 12. 2017 (dále jen „stavební zákon").
Dne 1. dubna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životni prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který v Části první článku II.
Přechodná ustanovení v bodu č. 2 stanoví, 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 nabyti účinnosti tohoto zákona zajistí správní úřad příslušný k vedení
navazujícího řízení zahájeného přede dnem nabyti 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. Soudní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu, 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.

Alžběta Zdražilová
referent odboru stavební úřad

otisk úředního razítka

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.

Č.j. SÚ/18726/2021/ZRA
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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.otrokovice.cz. a www.belov.cz.
Doručuje se:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 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
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, 5jqaq3
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, z49per3
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, 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
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