Městský úřad Litovel
Odbor životního prostředí
Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel

Č.j.: LIT 12706/2020
Sp. značka: ŽP 297/2018 AAm
Spisový znak 231.2. skartační znak A5
Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.
Tel.: +420 585 153 260
E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz

Litovel
Datum: 02.07.2020
MULIX00N0TM2
MULIX00N0TM2

USNESENÍ
veřejnou vyhláškou
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ustanovení §
115 vodního zákona a ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu tak, že řízení ve věci povolení
k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle ustanovení § 8 odst.
1 písm. c) vodního zákona; povolení k odběru podzemních vod z kopané studny dle ustanovení
§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona a stavebního povolení vodního díla „Bouzov –
Kanalizace a ČOV“ dle ustanovení § 15 vodního zákona, zahájené dne 21.9.2018 na základě
žádostí Obce Bouzov, 783 25 Bouzov 2, IČO: 00298719, přerušuje dnem 30.06.2020 do
30.06.2021 k žádosti účastníka řízení ze dne 30.06.2020.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
− Obec Bouzov, 783 25 Bouzov 2, IČO: 00298719
Odůvodnění:
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel dne 21.9.2018 (resp. 24.9.2018)
žádost o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona; povolení k odběru podzemních vod z kopané
studny dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona a stavební povolení vodního
díla „Bouzov – Kanalizace a ČOV“ dle ustanovení § 15 vodního zákona.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádosti neposkytovaly dostatečný
podklad pro jejich řádné posouzení, neboť neobsahovaly údaje a přílohy předepsané v zákoně
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve vyhlášce MZe č. 183/2018 Sb. o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu. Vodoprávní úřad proto přistoupil k přerušení správního řízení dle § 64
odst. 1 písm. a) správního řádu (usnesení č.j. LIT 24558/2018 ze dne 23.11.2018, výzva
k odstranění nedostatků žádostí č.j. LIT 24557/2018 ze dne 23.11.2018). Řízení bylo přerušeno
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do 31.12.2018 s tím, že budou žádosti doplněny o souhlas vlastníka pozemků s navrhovaným
stavebním záměrem vyznačený na situačním výkresu (dle ustanovení § 184a stavebního
zákona), případně smlouvu o právu provést stavbu sepsanou se společností ÚSOVSKO a.s.,
789 73 Klopina 33. Tato poslední chybějící příloha byla doložena dne 26.11.2018.
Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům pod č.j.
LIT 24677/2018 ze dne 26.11.2018. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byl tímto dán na
vědomí rozsah s tím, že své námitky a připomínky mohli uplatnit nejpozději do 10 dnů od
doručení oznámení o zahájení řízení. Dne 10.12.2018 bylo doručeno stanovisko účastníků
řízení pana Milana Petříka a pana Radka Petříka, ve kterém ruší souhlas vyjádřený ve smlouvě
o právu provést stavbu č. 31 a č. 32. Dne 11.12.2018 bylo doručeno odvolání jejich souhlasů
s vypouštěním odpadních vod z ČOV. Vzhledem k tomu, že se jedná o povinné přílohy v tomto
řízení, musel vodoprávní úřad přistoupit k dalšímu přerušení řízení dle § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu (usnesení č.j. LIT 261/2019 ze dne 04.01.2019). Řízení bylo přerušeno do
30.06.2019 s tím, že budou žádosti doplněny o souhlas vlastníků pozemků s navrhovaným
stavebním záměrem vyznačený na situačním výkresu (dle ustanovení § 184a stavebního
zákona), případně smlouvu o právu provést stavbu sepsanou s panem Milanem Petříkem a
Radkem Petříkem; souhlas pana Milana Petříka a Radka Petříka s vypouštěním předčištěných
odpadních vod z ČOV.
Dne 26.06.2019 byla vodoprávnímu úřadu doručena žádost účastníka řízení o další přerušení
řízení do 31.12.2019 vzhledem ke složité problematice dané věci. Na základě této žádosti
vodoprávní úřad přistoupil k dalšímu přerušení řízení, tentokrát dle ustanovení § 64 odst. 2
správního řádu do 31.12.2019 (usnesení č.j. LIT 12564/2019 ze dne 28.06.2019).
Dne 30.12.2019 byla vodoprávnímu úřadu doručena žádost účastníka řízení o další prodloužení
termínu přerušení řízení do 30.06.2020 z důvodu možného přepracování projektu a hledání
nové varianty. Na základě této žádosti vodoprávní úřad přistoupil k dalšímu přerušení řízení
dle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu do 30.06.2020 (usnesení č.j. LIT 362/2020 ze dne
07.01.2020).
Dne 30.06.2020 byla vodoprávnímu úřadu doručena žádost účastníka řízení o další prodloužení
termínu přerušení řízení do 30.06.2021 z důvodu stále nevyjasněného dalšího postupu v této
záležitosti. Na základě této žádosti vodoprávní úřad přistoupil k dalšímu přerušení řízení dle
ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu do 30.06.2021.
Upozornění:
Po dobu přerušení řízení neběží správní lhůty, uvedené v ustanovení § 115 odst. 11 vodního
zákona. Pokud nebudou nedostatky podaných žádostí ve stanovené lhůtě odstraněny, bude
řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Vodoprávní úřad bude v řízení
pokračovat, jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním učiněným u Městského
úřadu Litovel, odboru životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel.
Odvolání se podává v počtu dvou. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

2
Město Litovel
IČO: 00299138
č. účtu: 3620811/0100

ID datové schránky: 4rub4s3
Tel.: +420 585 153 111

E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu

na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76
odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“
……………………………………
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je
účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede
tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále
se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední
desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Bouzov. Po sejmutí zašlete prosím
neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne…………………
Sejmuto dne…………………
(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)
Obdrží:
K vyvěšení na úředních deskách:
– Městský úřad Litovel
– Obecní úřad Bouzov
Účastníci řízení, kterým správní orgán doručuje jednotlivě:
– Obec Bouzov, 783 25 Bouzov 2
1x spis
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