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O Z N Á M E N Í   
zahájení společného územního a stavebního řízení a veřejná vyhláška 

 

       Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 8. 10. 2018 od Povodí Moravy 
s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, zastoupeného na základě plné moci 
spol. VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834, žádost o 
vydání společného povolení podle § 94j stavebního zákona, na stavbu „VD Letovice – 
odstranění sedimentů“. Stavbou bude dotčeny pozemky parc. č. 193/1, 189/2 k.ú. Dolní 
Poříčí nad Křetínkou, 668, 669, 671, 670, 672, 673 k.ú. Křetín, 445, 584, 583, 597, 598, 582, 
578, 613, 575, 599, 580, 581, 579 k.ú. Lazinov. Pro přístup stavební techniky budou použity 
pozemky p.č. 176/1, 193/1 k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, 676 k.ú. Křetín, 601 k.ú. Lazinov. 
Jako mezideponii pro odvodnění a dočasné uložení sedimentu budou využity pozemky p.č. 
593/1, 570, 660, 671 k.ú. Lazinov. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 

            K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná spol. VZD 
INVEST s.r.o. a ověřená Ing. Bořkem Dvořákem autorizovaným inženýrem pro 
vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001375, souhlasné závazné stanovisko orgánu územního 
plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona. 
 
Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 
SO 01 – Konec vzdutí 
SO 01.1 – Odstranění sedimentů 
SO 01.2 – Vnořená sedimentační hráz 
 
SO 02 - Lazinovská zátoka 
 
SO 03 – Uložení sedimentu na povrch terénu 
SO 03.1 – Terénní úpravy 
SO 03.2 – Úprava bezejmenného přítoku 
 



Sousední pozemky: 
485/21, 485/33, 485/40, 485/34, 29/1, 485/36, 485/1, 485/30, st. 2/1, 47/1, 485/4, 485/8, 617, 
616, 600, 90/1, 467/39, 574, 577, 576, 585, 587, 592, 596, 621, 620, 615, 614, 956 k.ú. 
Lazinov,  196/1, 176/1, st. 33 k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, 665, 666, 664, st. 258, 674, 
675, 680 k.ú. Křetín. 
 
    Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný  
vodoprávní úřad    podle ustanovení     § 104 odst.2  písm. c)  a   ustanovení   § 106 odst.1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  a jako   místně příslušný   vodoprávní úřad  podle ustanovení  § 11 
zákona  č. 500/2004 Sb.,  správní řád  , ve znění pozdějších předpisů  a dále jako   příslušný  
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15   zákona odst.1  zák. č. 183/2006, o územním 
plánování a stavebním řádu  (dále jen  „stavební zákon“) , ve znění   platných   předpisů    ,  
oznamuje v souladu    s  ustanovením    § 94m odst. 1 stavebního zákona    zahájení řízení , ve 
kterém   podle  § 94m  odst.3  stavebního zákona upouští   od ohledání  na místě    a ústního 
jednání. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky popřípadě 
důkazy do   

15  dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto.  

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů, které jsou předmětem společného řízení u  
zdejšího vodoprávního úřadu Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP, úřední dny  pondělí a 
středa 8.oo - 17.oo hod. 

Poučení: 

Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě 
navrhnout jeho doplnění. Po stanovené lhůtě bude možné se seznámit s úplnými podklady pro 
vydání rozhodnutí.  
 
 
Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po 5 dnech od stanoveného termínu pro 
uplatnění námitek, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.  
 
V termínu do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty mají účastníci řízení možnost vyjádřit 
se k pokladům pro rozhodnutí, viz. § 36 odst. 3 správního řádu. Jedná se o lhůtu pro 
seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro 
uplatnění námitek.  
 
Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad 
nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení 
  
Účastník řízení může podle § 115 vodního zákona a § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit 
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené 
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k 
pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují 
uvedený rozsah, se nepřihlíží.  



  
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při pořizování územně 
plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
 
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich 
totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého 
pobytu. 
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění 
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako 
nedílná součást. 
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba   

 
 
 „otisk úředního razítka“ 
  
 Bc. Ing. Leona FIALOVÁ 
 vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů způsobem na místě v obci 
obvyklém. Oznámení bude též zveřejněno způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 
 
Vyvěšeno dne                                                                           ...............................                                            
Sejmuto dne                                                                              ............................ 
Zveřejněno  způsobem , umožňujícím  dálkový   přístup         ............................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP) 
 
 
Oznámení obdrží: 
Žadatel: 
VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice 
 
Účastníci řízení: 
Obec Lazinov 
Obec Křetín 
Povodí Moravy s.p. 
Petr Olšan, Křetín 89, 679 62 Křetín 
Karel Kuter, V sadě 1501, 258 01 Vlašim 
Lubomír Pala, Křetín 6, 679 62 Křetín 
Ing. Ondřej Šustr, Vedlejší 697/8, 625 00 Brno 
Patrik Šustr, Družstevní 866/14, 679 61 Letovice 
Jaroslava Doskočilová, Křetín 52, 679 62 Křetín 
Ing. Roman Macánek, Okružní 1964/1, 678 01 Blansko 



Ing. Miloslava Kudličková, Neužilova 686/4, 625 00 Brno 
Marie Lhotská, Lazinov 72, 679 62 Křetín 
František Lhotský, Neužilova 686/4, 625 00 Brno 
Ing. Milan Lhotský, Rekreační 178/19, 679 61 Letovice 
Miroslav Smejkal, Albína Krejčího 905/25, 679 61 Letovice 
Marie Urbánková, Okružní 670/4, 679 61 Letovice 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Letovice, 679 61 Letovice 
Dušan Dvořák, Křetín 130, 679 62 Křetín 
Milan Foler, Lazinov 39, 679 62 Křetín 
 
 
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: 
vlastníci sousedních pozemků: 
485/21, 485/33, 485/40, 485/34, 29/1, 485/36, 485/1, 485/30, st. 2/1, 47/1, 485/4, 485/8, 617, 
616, 600, 90/1, 467/39, 574, 577, 576, 585, 587, 592, 596, 621, 620, 615, 614, 956 k.ú. 
Lazinov,  196/1, 176/1, st. 33 k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, 665, 666, 664, st. 258, 674, 
675, 680 k.ú. Křetín 
 
Dotčené orgány: 
MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování 
MěÚ Boskovice, odbor TOŽP 
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