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O D B O R  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í

R O Z H O D N U T Í

Povolení prodloužení doby platnosti stavebního povolení

V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) 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 ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodního zákona) a jako 
věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního 
zákona) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve 
znění pozdějších  předpisů  (dále jen správního řádu) obci Horní Krupá, IČO 00267481, Horní Krupá 49, 
580 01 Havlíčkův Brod (dále jen žadateli) 

p r o d l u ž u j e

podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost stavebního povolení stavby vodního díla na 
akci  „Kanalizace a ČOV Horní Krupá“ vydaného odborem ŽP dne 18.1.2010 pod č.j. 
OZP/3006/2009/Za (nabylo právní moci dne 26.2.2010). Platnost tohoto stavebního povolení byla již 
jednou prodloužena rozhodnutím č.j. OZP/120/2012/Va ze dne 3.2.2012 (nabylo právní moci dne 
21.2.2012).
Platnost stavebního povolení se prodlužuje o dva roky od nabytí právní moci tohoto nového 
rozhodnutí.
Pro provedení stavby se stanoví tyto nové povinnosti:
Budou splněny podmínky vyjádření správce vodního toku Krupský potok (IDVT 10101813) Povodí Vltavy, 
státní podnik č.j. 18303/2014-243-Ža ze dne 10.4.2014 (původním správcem vodního toku byla 
Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Havlíčkův Brod):

- Po dokončení stavby bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby, které nám bude 
zasláno spolu s žádostí o majetkoprávní vypořádání na část pozemků dotčených trvalým 
záborem – pozemky p.č. 2742/1 a 87/18 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, ke kterým má 
Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit, a to do 30 dnů od vydání kolaudačního 
souhlasu.

- Zahájení a ukončení prací při křížení vodních toků bude oznámeno úsekovému technikovi 
Povodí Vltavy, státní podnik.

 
Účastník řízení (podle ust. § 27 odst.1 správního řádu):
Obec Horní Krupá, IČO 00267481, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod 
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O d ů v o d n ě n í

Odbor ŽP obdržel dne 20.2.2014 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení pro akci 
„Kanalizace a ČOV Horní Krupá“. Dne 3.4.2014 oznámil odbor ŽP zahájení správního řízení o žádosti a 
vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Dne 18.4.2014 bylo 
odboru ŽP doručeno vyjádření správce vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik (původním správcem 
vodního toku byla Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Havlíčkův Brod). Dne 2.5.2014 
vydal odbor ŽP usnesení o stanovení lhůty pro podání návrhů a o možnosti vyjádřit se k novým 
podkladům rozhodnutí, a to do 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Během této lhůty nebyly 
žádné návrhy ani důkazy uplatněny.
Odbor ŽP prozkoumal podklady pro rozhodnutí a shledal, že žádost obsahuje všechny potřebné 
náležitosti a je doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného 
rozhodnutí z hlediska vodních poměrů, obecných zájmů a jiných práv. Vzhledem ke skutečnosti, že byl 
zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku 
rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, prostřednictvím zdejšího 
odboru ŽP. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ostatnická Miluše
                  referentka odboru

 
Účastníci řízení:
Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod – IDDS xy5a9v7
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha – Smíchov – IDDS gg4t8hf

Žádáme Městský úřad Havlíčkův Brod a Obecní úřad Horní Krupá o zveřejnění tohoto oznámení jako 
veřejné vyhlášky způsobem v místě obvyklým, a to po dobu nejméně 15 dnů, včetně způsobu 
umožňující dálkový přístup, v souladu s § 25 odst. 2 a § 144 odst. 6 správního řádu. Podepsaná a 
orazítkovaná vyhláška bude předána vodoprávnímu úřadu.

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

Razítko, podpis:……………………………………………. Razítko, podpis:……………………………………………………….

Zveřejněno bez příloh. Přílohy jsou k dispozici na odboru ŽP ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 
17.00 hod., mimo tyto dny pouze po předchozí domluvě.
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