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ROZHODNUTÍ  
Výroková část  

 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 
příslušný 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, dále jen vodní zákon, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení  
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon, místně příslušný 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen správní řád,  
 
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:  
 

Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440 
 
 

I.  povoluje předčasné užívání  
 
podle ustanovení § 123 odst. 1 stavebního zákona 
 
stavebních objektů SO 01 Vodní nádrž a SO 02 Mokřadní a boční tůň, které jsou 
součástí stavby vodního díla „Obnova vodních a mokřadních ploch – Libosváry“, před 
jejím úplným dokončením. 
 
Předmětná stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Bystřice pod 
Hostýnem, odborem životního prostředí, vydaným dne 18.07.2017, pod č. j.: MUBPH 
14075/2017-30, které nabylo právní moci dne 10.08.2017. 
 

Základní údaje o záměru: 
Členění vodního díla:   SO 01 Vodní nádrž 
  SO 02 Mokřadní a boční tůň 
 SO 03 Vegetační úpravy 
 

Předmětem předčasného užívání stavby před jejím úplným dokončením není:  
SO 03 Vegetační úpravy 
 
II.  stanovuje podmínky  

pro předčasné užívání stavby v souladu s ustanovením § 123 odst. 1 stavebního zákona: 
 

1. Předčasné užívání se povoluje na dobu 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

2. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu ve smyslu 
ustanovení § 122 stavebního zákona. 
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Odůvodnění  

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní 
úřad obdržel dne 14.09.2018 žádost, která byla podána obcí Loukov, Loukov 199, 768 75 
Loukov, IČ: 00287440, o vydání povolení předčasného užívání stavby vodního díla „Obnova 
vodních a mokřadních ploch – Libosváry“. 
 

Stavební povolení vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, 
odborem životního prostředí, dne 18.07.2017, pod č. j.: MUBPH 14075/2017-30. Speciální 
stavební úřad oznámil zahájení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
oznámením ze dne 18.09.2018, pod č. j.: MUBPH 19457/2018 a upozornil je na právo 
vyjádřit se k úplným podkladům před vydáním rozhodnutí. Vodoprávní úřad stanovil lhůtu 
v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, ve které mohli účastníci řízení 
uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná 
stanoviska, nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stanoveném 
termínu neobdržel vodoprávní úřad žádná závazná stanoviska, námitky ani důkazy. Správní 
orgán nepovažoval ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků za nezbytné nařízení 
ústního jednání. 
 

Stavba vodního díla – stavebních objektů SO 01 a SO 02 byla provedena dodavatelsky – 
společností Rovina stavební a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096 a byla 
stavebníkovi bez podmínek předčasného užívání stavby před jejím úplným dokončením 
předána. Předmětem předčasného užívání stavby před jejím úplným dokončením není: 
SO 03 Vegetační úpravy. Podaná žádost s předepsanými náležitostmi byla doložena 
přílohami a doklady, které byly směrodatné pro posouzení záměru. Žadatel doložil: 
 

 žádost o povolení předčasného užívání stavby na předepsaném formuláři ze dne 
14.09.2018, 

 manipulační řád vodního díla „Obnova vodních a mokřadních ploch – Libosváry“, 
 předávací protokol stavby, 
 kopii výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, 
 kopii stavebního deníku, 
 technickou zprávu – vytýčení před zahájením stavby, 
 dokumentaci skutečného provedení stavby, 
 geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 
 popis odchylek od stavebního povolení, 
 čestné prohlášení o nakládání s odpady, 
 fotodokumentaci (CD), 
 kontrolu hutnění hráze – přehled provedených zkoušek, 
 certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů. 
 
V rámci celého správního řízení bylo zjištěno: 

a) V průběhu řízení nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by bránily vydat rozhodnutí  
o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.  

b) K řízení nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky ze strany účastníků řízení. 
 
Posouzení vodoprávního úřadu:   

Z předložených podkladů speciální stavení úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá 
podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem k uskutečněnému předání kompletně 
dokončených stavebních objektů SO 01 a SO 02 dodavatelskou firmou, bez nutnosti jimi 
stanovit podmínky, neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí 
a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho 
provedení a zvláštními platnými právními předpisy. Vodoprávní úřad posoudil a zajistil 
vzájemný soulad předložených podkladů k žádosti vyžadovaných zvláštními právními 
předpisy, stanovil podmínky ve výroku rozhodnutí vyplývající z příslušného ustanovení § 123 
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stavebního zákona a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 123 odst.1 stavebního zákona: 
Stavebník – Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov 
Zhotovitel stavby – Rovina stavební a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 
Vlastník stavby – Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov 
Vodoprávní úřad nezjistil další osoby, které by mohly být tímto rozhodnutím dotčeny  
na svých právech nebo povinnostech. Navržený stavební záměr se nedotkne práv ostatních 
účastníků správního řízení, a proto s nimi nebyl projednáván. 
 
Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,  
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského řadu Bystřice  
pod Hostýnem, odboru životního prostředí. 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 Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí. Podané odvolání  
má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 

 
MVDr. Hana Jedonová 
vedoucí odboru životního prostředí      
 
 
 
 
 
Správní poplatek (vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby je zpoplatněno podle 
položky č. 18 odst. 8 přílohy – sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů) ve výši 1.000,- byl uhrazen žadatelem dne 25.09.2018. 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
 
Účastníci řízení - § 123 stavebního zákona (do vlastních rukou): 
 

Stavebník – Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov 
Zhotovitel stavby – Rovina stavební a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 
Vlastník stavby – Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov 
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