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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů, dále jako příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení podle § 15 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Investorovi, kterým je:

Obec Rájec
se sídlem Rájec 98
IČ 00303267
(dále jen "stavebník")

I.
vydává p o v o l e n í
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona k prodloužení stavebního povolení stavby vodního díla
„Vodovod Rájec II“ vydaného MěÚ Zábřeh, odd. životního prostředí ze dne 17.1.2007 pod č.j.
2006/10571/ZP MUZB 5 a prodlouženého rozhodnutími ze dne 23.2.2009 pod č.j. 2009/20/ZP MUZB 3
a č.j 2011/105/ZP MUZB 3 ze dne 16.03.2011, o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
II.
vydává p o v o l e n í
dle § 118 stavebního zákona k povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající
v prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla
„Vodovod Rájec II“ vydaného
rozhodnutím MěÚ Zábřeh, odd. životního prostředí ze dne 17.1.2007 pod č.j. 2006/10571/ZP MUZB 5
a prodlouženého rozhodnutími ze dne 23.2.2009 pod č.j. 2009/20/ZP MUZB 3 a č.j 2011/105/ZP
MUZB 3 ze dne 16.03.2011, a to do 12/2018
Předmětná stavba se týká pozemků parc.č. 103, 104/1, 321/2, 322/1, 400/2, 400/13, 400/17,
400/20, 400/23, 400/42, 415/2, 1176/2, 1176/5, 1183/1, 1183/2, 1183/4, 1184/1, 1188/2, 1206/1,
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1206/2, 1206/5, 1207/1, 1207/2, 1207/4, 1212, 1360, 1361, 1370, 1413/37, 1414/4, 1415/1, 1415/2,
1415/3, p. p. k. 867/2, 868/2, 869/2, 870/2, 871/2, 875, 876, 1180/2, 1189 v k.ú. Rájec u Zábřeha

Upozornění:
1. Podmínky stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, které vydal Městský úřad
Zábřeh, oddělení životního prostředí dne 17.1.2007 pod č.j. 2006/10571/ZP
MUZB 5 zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (zhotovitel) platnost vyjádření
správců sítí technického vybavení.
3. Před zahájením stavby bude provedena aktualizace smluvních vztahů mezi
stavebníkem a SSOK, p.o.
Odůvodnění:
Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí obdržel dne 20.12. 2012 žádost od Obce Rájec
se sídlem Rájec 98, IČ 00303267 o prodloužení stavebního povolení a zároveň o povolení změny
stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby ,,Vodovod Rájec II“
v k.ú. Rájec u Zábřeha na pozemcích parc.č. 103, 104/1, 321/2, 322/1, 400/2, 400/13, 400/17,
400/20, 400/23, 400/42, 415/2, 1176/2, 1176/5, 1183/1, 1183/2, 1183/4, 1184/1, 1188/2, 1206/1,
1206/2, 1206/5, 1207/1, 1207/2, 1207/4, 1212, 1360, 1361, 1370, 1413/37, 1414/4, 1415/1, 1415/2,
1415/3, p. p. k. 867/2, 868/2, 869/2, 870/2, 871/2, 875, 876, 1180/2, 1189. Stavební povolení
vodního díla bylo vydáno Vodoprávním úřadem Městského úřadu v Zábřehu pod č.j. 2006/10571/ZP
MUZB 5 ze dne 17.1.2007 a prodlouženo rozhodnutími ze dne 23.2.2009 pod č.j. 2009/20/ZP MUZB 3
a dále a č.j 2011/105/ZP MUZB 3 ze dne 16.03.2011
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:
- Odložení realizace stavby z důvodu nezískání finančních prostředků.
Vodoprávní úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena a za předpokladu splnění výše
uvedených podmínek rozhodnutí žádosti vyhověl.
Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
- Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 300, Kč ze dne 8.2.2013
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona
č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný
vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním
úřadům přípisem č.j. 2013/36/ZP MUZB 2 ze dne 09.01.2013. Vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil dobu, po
kterou mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Vzhledem
k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, současně vodoprávní úřad, v souladu
s ustanovením § 144 správního řádu oznámil zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou.
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bylo vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Obecního
úřadu Rájec (vyvěšeno dne 14.01.2013, sejmuto dne 14.02.2013, doručeno zpět 15.02.2013) a na
úřední desce Městského úřadu Zábřeh (vyvěšeno dne 09.01.2013, sejmuto dne 11.02.2013).
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vodoprávní úřad přezkoumal návrh investora stavby a dospěl k závěru, že prodloužení platnosti
lhůty k dokončení stavby vodního díla není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou

3. strana rozhodnutí č.j. 2013/36/ZP-MUZB-3
narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy
a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo usnesení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 ti
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Zábřeh, oddělení životního prostředí. Odvolání se
podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.

Ing.Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí

Vyvěšeno dne……………….. Sejmuto dne…………………

Podpis (razítko): ……………………..

Obdrží:
1. MěÚ Zábřeh

úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 ti dnů a po té
vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na MěÚ Zábřeh , ŽP)
2.Obec Rájec, Rájec 98, 789 01 Zábřeh
3. OÚ Rájec úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 ti dnů a po té
vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na MěÚ Zábřeh , ŽP)
4. účastníci řízení – úřední deska
Dotčené správní orgány:
5.MěÚ Zábřeh, stavební a vyvlastňovací úřad na vědomí
6.MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy, Zábřeh, nám .Osvobození 15 na vědomí
7.HZS Olomouckého kraje, územní odbor SEVER, Nemocniční 7, 787 01 Šumperk
8.KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk, Rooseveltova 11, 787 01 Šumperk
9.Krajský úřad Olomouckého kraje odbor dopravy a SH, Jeremenkova 40, 779 11 Olomouc
10.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní prac. Ostrava, odbor Odloučené
prac.Šumperk, M.R.Štefánika 20, 787 01 Šumperk
11.Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Dále obdrží:
12.spis

