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OZNÁMENÍ 

POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŢENÍ PLATNOSTI  ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

HYDRO ENERGY CZECH s.r.o., IČ 27710513, Jeneweinova 85/27, 617 00  Brno, 

kterou zastupuje Doc. Ing. Jan Tomek, CSc., nar. 12.5.1950, Filipova 11, 635 00  Brno 

 

(dále jen "ţadatel") podala dne 23.8.2010 ţádost o prodlouţení platnosti územního rozhodnutí o umístění 

stavby: 

Malá vodní elektrárna v říčním kilometru 188,8553 v Podhradí nad Dyjí včetně napojení na 

elektrickou síť (NN), derivačního kanálu a terénních úprav  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 66/2, st.p. 66 (ZE GP), parc. č. 403/3, 409/4, 1351 (ZE GP), 1357/3 

v katastrálním území Podhradí nad Dyjí. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.  

Řízení bylo přerušeno usnesením ze dne 19.10.2010 pod č.j. SÚ-144/10-CP/1. Ţadatel doplnil podklady 

řízení dne 24.6.2011.  

Stavební úřad úřadu městyse Vranov nad Dyjí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"),  

oznamuje 

v souladu s § 65 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen“správní řád), ve znění pozdějších předpisů 

pokračování řízení o prodlouţení platnosti územního rozhodnutí.   

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení lze uplatnit nejpozději  

 

do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 

 

jinak se k nim v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíţí. Účastníci řízení mohou nahlíţet do 

podkladů rozhodnutí (stavební úřad úřadu městyse  Vranov nad Dyjí, úřední dny: Po a St 8 - 17). 

Účastníci řízení se mohou  před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, jeţ jsou 

součástí spisové dokumentace. Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu 

ustanovení  § 36, 37 a 38  správního řádu.  

Stavební úřad současně předpokládá, ţe shromáţďování podkladů pro rozhodnutí ve věci ukonči k datu 

20.7.2011. Po ukončení shromaţďování podkladů bude ve výše uvedené věci rozhodnuto.   
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Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 

regulačního plánu, se nepřihlíţí. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené 

poţadavky, se nepřihlíţí. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad můţe podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uloţit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 

kdo závaţným způsobem ztěţuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 

zákona tím, ţe znemoţňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 

stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

Bc. Ctirad Pisk 

referent stavebního úřadu 

 

 

 

 

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městyse 

Vranov nad Dyjí, stavební úřad a Obecního úřadu Podhradí nad Dyjí včetně 

elektronické podoby, která umoţňuje dálkový přístup. Pro doručení, tj. 15. 

den od zveřejnění na úřední desce je rozhodující datum vyvěšení na úřední 

desce Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad. 
 

 

 

 

 

 
Obdrţí: 

účastníci (dodejky) 

HYDRO ENERGY CZECH s.r.o., Jeneweinova 85/27, 617 00  Brno 

Obec Podhradí nad Dyjí, Podhradí nad Dyjí 48, 671 06  Šafov 

 

účastníci (veřejnou vyhláškou) 

Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75  Brno 

E.ON  Česká republika s.r.o., Rooseveltova 8, 669 02  Znojmo 

Moravský rybářský svaz občanské sdruţení, Soběšická 83, 614 00  Brno 

Lubomír Kristek, Zemědělská 15, 602 00  Brno 

Ing. Stanislav Pokorný, Synkova 16, 628 00  Brno 

Dana Pokorná, Synkova 16, 628 00  Brno 

Danuše Válová, Přimětická 1, 669 02  Znojmo 
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dotčené správní úřady 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ţivotního prostředí, Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno 

Městský úřad  Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo 

Městský úřad Znojmo, odbor ţivotního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo 

Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánu a regionálního rozvoje, Obroková 10/12, 

669 01  Znojmo 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00  Brno 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Praţská 83, 669 03  Znojmo 

 

 

 


