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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM  - ZMĚNA č. 3

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP), jako příslušný 
vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4, § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování         a 
stavebním řádu (stavební zákon), na návrh

žadatele: E.ON Trend s.r.o., IČ 25172662, F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice (dále jen 
„stavebník“)

povoluje

podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona a § 118 stavebního zákona změnu podmínek
k provedení stavby „Vranov nad Dyjí, revitalizace náhonu a MVE“, na kterou vydal stavební povolení 
MěÚ Znojmo OŽP dne 20.3.2009 pod č.j. MUZN  23242/2009, a stanovuje lhůtu k dokončení stavby 
do 31.12.2011.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky proti návrhu na prodloužení lhůty k dokončení stavby nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů:
E.ON Trend s.r.o., IČ 25172662, F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

Odůvodnění

Ve shora uvedené věci bylo podáním stavebníka u MěÚ Znojmo OŽP dne 26.10.2010 zahájeno 
vodoprávní řízení. Ke dni podání žádosti je dokončen stavební objekt náhon k malé vodní elektrárně 
(MVE) a odpad z MVE (oprava pobřežních zdí a pročištění koryta odpadu od nánosů). Stavební objekt 
MVE nebyl zahájen a není možné dokončit stavbu jako celek ve stanovené lhůtě do 31.12.2010.

Vodoprávní úřad přípisem (veřejná vyhláška) ze dne 1.11.2010 č.j. MUZN  94729/2010 oznámil podle 
ustanovení § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. MěÚ Znojmo OŽP upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od 



ústního jednání  a ohledání na místě a stanovil lhůtu
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Současně byli poučeni, že 

č.j. MUZN 104370/2010 2

do 29.11.2010, do kdy mohli dotčené orgány 

k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. K 
zahájenému řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

K zahájenému řízení se vyjádřil účastník řízení pan Ivo Beneš, Přední Hamry 79, Vranov nad Dyjí –
vlastník pozemku parc. č. 19 sousedícího s korytem náhonu, cit.:
„Nebyl jsem s projektem, ani s písemným rozsahem prací, které mají být provedeny, obeznámen.
Ústně bylo sděleno, že
- budou zlikvidovány keře a jejich kořeny, které ze stávajícího kamenného ochranného břehu 

vyrůstají, vytlačují kameny a působí nevzhledně
- oprava ujíždějícího rohu a tím i schodů u náhonu
- oprava schodů k náhonu naproti mojí parcely u mostu přes náhon, patřící částečně do majetku 

obce
Tyto práce nebyly provedeny s odůvodněním nedostatku finančních prostředků.
Práce, které byly údajně provedeny, nemohu posoudit, ani hodnotit jejich kvalitu.
Byly provedeny bez mojí účasti a nebyly mně předány.
V současné době se nachází pod hladinou v náhonu.
K celkové rekonstrukci opravy kamenných břehů náhonu
- práce byly dle mého provedeny neodborně a bude docházet k postupnému sesouvání.“ Konec 

citace.

MěÚ Znojmo OŽP vyjádření vyhodnotil tak, že není namítáno proti podanému návrhu na prodloužení 
lhůty k dokončení stavby. Námitky ke způsobu provedení stavby a souladu se schválenou projektovou 
dokumentací bude MěÚ Znojmo OŽP posuzovat v řízení o vydání kolaudačního souhlasu k užívání 
dokončeného vodního díla.

Dle písemného vyjádření stavebníka ze dne 30.11.2010 byly při provádění prací na rekonstrukci náhonu 
a odtoku ve Vranově nad Dyjí v pravidelných intervalech cca 14 dní svolávány kontrolní dny stavby, na 
které byli zváni zástupci dotčených orgánů a vlastníci sousedních pozemků. Práce byly provedeny dle 
odsouhlasené projektové dokumentace a dle požadavků Národního památkového ústavu a Správy 
Národního parku Podyjí. Dále stavebník sdělil, že se snažil maximálně vyjít vstříc požadavkům 
vlastníků přilehlých pozemků. Co se týče zdi podél parcely č.19 v majetku pana Beneše, bylo zde 
provedeno podchycení paty zdiva doplněním kamenů a betonu. Ostatní zdivo bylo již v minulosti 
znehodnoceno přezděním  a osazením kamenů do betonu. Stavebník  ustoupil z požadavku kácení 
dřevin, které jsou v prostoru koruny zdiva. Po dohodě a na základě povolení Správy Národního parku 
Podyjí byl pokácen pouze solitérní smrk.

Co se týče schodů do prostoru odpadu z mlýnského náhonu z jakéhokoli pozemku, stavebník je 
považuje jako historicky vzniklou záležitost, která vznikla dodatečně pro zajištění přístupu k vodě. 
Nemá s vlastnictvím společnosti E.ON Trend nic společného a není tedy povinností společnosti 
vynakládat prostředky na jejich údržbu.   

MěÚ Znojmo OŽP dále sděluje, že pan Ivo Beneš byl účastníkem vodoprávního řízení o vydání 
stavebního povolení shora uvedeného vodního díla a v průběhu řízení nevznesl námitky. Oznámení            
o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání, které se konalo dne 20.2.2009, bylo vzhledem               
k velkému počtu účastníků řízení doručováno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úředních deskách 
Městyse Vranov nad Dyjí a města Znojma. Práva uplatnit námitky a seznámit se s projektovou 
dokumentací a s podklady využil velký počet vlastníků pozemků sousedících s korytem náhonu. 
Stavební povolení bylo rovněž doručováno veřejnou vyhláškou a do vlastních rukou těm účastníkům, 
kteří vznesli námitky.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody a protože předpoklady a podmínky, za 



kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, žádosti vyhověl. 

Poučení účastník

č.j. MUZN 104370/2010 3

ů

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 řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. Odvolání se podává 
v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský
úřad Znojmo, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk
úředního
razítka

ing. Jaromír Mička
vedoucí odboru životního prostředí

Městského úřadu Znojmo

Vyvěšeno______________                      Sňato______________
(datum, razítko, podpis) (datum, razítko, podpis)

Rozdělovník

Účastníci řízení – doporučeně do vlastních rukou

1 E.ON Trend s.r.o., IDDS: mqm4cxn

2 Beneš  Ivo, Kabelíková 2, 75002 Přerov 2

Účastníci řízení, kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou: E.ON Trend s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., 

Povodí Moravy, s.p., Městys Vranov nad Dyjí, Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, Vodárenská 

akciová společnost, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Moravský rybářský svaz, o.s., 

Lukáš Trochta, Zuzana Trochtová, Ing. Marcela Polesná, MUDr. Zora Polesná, Ing. Petr Grund, Kateřina Grundová, Alois 

Matuška, RTS s r.o., Anežka Štěpánová. Vlastimil Štěpán, E.ON Distribuce, a.s., Ing. Zdeněk Čáp, ing. Marie  Čápová, 

Pavel  Gajdoš, Taťana Gajdošová, Karel Šváb, Vojtěch Šváb, PhDr. Jana Švábová, Magdalena Švábová, Evžen Formánek, 

František  Pokorný, Blažena Pokorná, Zdeněk Hrdlička, Martina Piwowarcziková, MVDr. Pavel Raška, MVDr. Zbyněk 

Ludvík,  Hana Sedláková, Vladimír Sedlák 

Na vědomí – doporučeně

3 Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf

4 Úřad Městyse Vranov nad Dyjí, StÚ 1. stupně, IDDS: 4ugbuf7

5 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se, IDDS: jaaai36

6 MěÚ Znojmo, odbor školství a památkové péče,  nám. Armády 8,  66902 Znojmo

7 Úřad Městyse Vranov nad Dyjí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů

8 Městský úřad Znojmo odbor organizační – se žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
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