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MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE 
Odbor tvorby a ochrany životního prostředí 

tel.: 516488600          Masarykovo nám.  1/2,  680 18 Boskovice 
Sp. Zn.: SMBO 26469/2020/TOŽP/Lu                                                   
Č.j: DMBO 6570/2021 
Vyřizuje: Ing. Michal Lukeš/kl. 658 
V Boskovicích dne: 6.4.2021   
 

R O Z H O D N U T Í 
 
     Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 120 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném 
vodoprávním řízení, 
 
 
žadateli, Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013 

 
 

I. výrok                      prodlužuje platnost  stavebního  povolení 
vydaného MěÚ Boskovice, odborem TOŽP, dne 7. 12. 2016, č. j. DMBO 18390/2016, podle 
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 115, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
k provedení stavby vodního díla „VD Letovice – odstranění sedimentů“, na pozemcích 
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. 

Platnost stavebního povolení se stanovuje podle ustanovení § 115, odst. 4 stavebního zákona, 
2 roky ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.  
 
II. výrok                                           povoluje 
podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 118 zákona č. 183/2006  Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
stavby vodního díla „VD Letovice – odstranění sedimentů“, na pozemcích 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, před dokončením. 
 
Popis změny stavby před jejím dokončením: 
Změna spočívá v prodloužení termínu k dokončení stavby do 31.12.2024. 
  
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
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III. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: 
Během správního řízení nebyly vodoprávnímu úřadu podány žádné zásadní námitky, všem 
drobným připomínkám bylo během správního řízení a v tomto rozhodnutí vyhověno. 
 

Odůvodnění 
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad, a dále jako příslušný speciální stavební úřad, obdržel dne 
30. 12. 2020 od Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, žádost 
o změnu stavby vodního díla „VD Letovice – odstranění sedimentů“, na pozemcích 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, před jejím 
dokončením. Změna spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby a prodloužení 
platnosti stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

 
     Stavební povolení na uvedenou stavbu bylo vydáno dne 11. 1. 2019, rozhodnutím č. j. 
DMBO 707/2019. Investor nyní žádá o změnu stavby před jejím dokončením – prodloužení 
lhůty k dokončení stavby do 31.12.2024 a zároveň o prodloužení platnosti předmětného 
rozhodnutí. 
 
    Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad, po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je 
ve výroku uvedeno. 

Poučení účastníků 
       Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81 a následných paragrafů 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 
Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního 
prostředí.   
       V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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 na jeho náklady Městský úřad Boskovice. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 
       Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže 
si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí 
připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 
Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty 
nezapočítává. 
Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci. 

 

Ing. Michal Lukeš 
                                                                    oprávněná úřední osoba 

pro výkon státní správy vodního hospodářství 
                                                                    MěÚ Boskovice 

Otisk úředního razítka 
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Město Boskovice a Obec Lazinov a Obec Křetín provedou zveřejnění tohoto rozhodnutí a 
vyhlášky v městě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po 
uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu. 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 
 
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: 
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
 
Účastníci řízení: 
Obec Lazinov 
Obec Křetín 
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 
František Lhotský, Sídliště pod Ralskem 586, 471 24 Mimoň 
MUDr. Josef Lhotský, Mánesova 1721/11, 680 01 Boskovice 
Ing. Milan Lhotský, Rekreační 178/19, 679 61 Letovice 
JUDr. Marie Ražková, Lazinov 72, 679 62 Křetín 
Miroslav Smejkal, Albína Krejčího 905/25, 679 61 Letovice 
Zdeněk Urbánek, Meziříčko 89, 679 61 Letovice 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Letovice, 679 61 Letovice 
 
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 
 

 


		2021-04-07T11:17:19+0000
	Not specified




