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Povolení prodloužení lhůty pro dokončení stavby veřejnou vyhláškou podle § 15 zák. č.
254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ROZHODNUTÍ
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Výroková část:
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 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 § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“), ve správním řízení
posoudil žádost, kterou dne 31.01.2014 podala
obec Volárna, IČ 00235911, Volárna čp. 137, 280 02 Kolín,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
prodlužuje
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona podmínku č. 12 stavebního povolení:
„ČOV pro obec Volárna“
na pozemcích na pozemcích p.č. 979/40 (dle PK 979/54) a p.č. 1162 a 1200 v katastrálním území
Volárna (přímé určení polohy S-JTSK - X: 1049785 a Y: 684823).
Stavební povolení „ČOV pro obec Volárna“ vydal vodoprávní úřad Městského úřadu Kolín, odbor
životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, dne 12.01. 2012 č.j. OZPZ
1140/11-73811/11-Tu, které nabylo právní moci 01.02.2012 (dále jen "povolení"). Nová lhůta pro
dokončení stavby je stanovena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Povolení jinak
zůstává beze změny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Volárna, IČ 00235911, Volárna čp. 137, 280 02 Kolín.
Odůvodnění:
Dne 31.01. 2014 podal žadatel žádost o prodloužení lhůty pro dokončení stavby „ČOV pro obec
Volárna“ stavebního povolení ze dne 12.01. 2012 č.j. OZPZ 1140/11-73811/11-Tu. V podmínce č. 12
platnost prodlouženého povolení byla stanovena 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Žádost o prodloužení lhůty pro dokončení stavby byla podána v řádné lhůtě před výše uvedeným
datem. Jako důvod pro podání žádosti o prodloužení lhůty pro dokončení stavby žadatel uvedl
nedostatek finančních prostředků. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení lhůty pro
dokončení stavby. Nová lhůta pro dokončení stavby byla stanovena do 2 let od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
-

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ze dne 30.01.2014 zn.č. 45914/KSÚS/KHT/KUT

-

Vyjádření Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, odbor životního prostředí a
zemědělství, ze dne 03.03.2014 č.j. OZPZ 16621/14/-Tv

-

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, ze dne 03.03.2014 zn. KHSSC 08393/2014

-

Potvrzení o zaplacení správního poplatku č. 3893 ze dne 07.04.2014

Vodoprávní úřad oznámil dne 03.03.2014 zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou známým
účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře
známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá
stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle § 115 odst. 8
vodního zákona, brát zřetel.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a
zjistil, že jejím povolením nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a zvláštními předpisy.
Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící prodloužení povolení.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.
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
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
Městský úřad Kolín
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Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je
posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne ___________________

Sejmuto dne ____________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek se vyměřuje, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, položka 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč a byl zaplacen dne 07.04.2014.

Doručuje se:
doručuje se jednotlivě:
Obec Volárna, Volárna 137, Kolín, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
Ministerstvo zemědělství ČR odbor vnitřní správy Ing. Šlachta Jiří, Těšnov č.p.65/17, 110 00 Praha –
Nové Město
MěÚ Kolín, kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí č.p.78, 28002 Kolín 2 (se
žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, Jana Palacha 1970, 272 01
Kladno
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se Územní pracoviště Kolín, Karlovo Náměstí 44,
Kolín I., 28000 Kolín
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 448/3, Praha 10, 10000 Praha 10
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2
MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí č.p.78, 28002 Kolín 2
MěÚ Kolín odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2
Ministerstvo obrany VUSS Pardubice, Tychonova č.p.221/1, Praha 6, 16000 Praha 6
Vlastníci sousedních pozemku – doručuje se veřejnou vyhláškou:
pozemky dle KN p.č. 950/30, 1162, 979/40, 833/2, 893/1, 1171/2, 942,1184/3, 979/45, 979/36,
pozemky dle PK 950/31, 950/39, 979/37, 979/54, 979/38, 979/39
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