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G - 2828 
SM – rekonstrukce vodovodu, řad S-16 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla 
 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s § 112 
odst. 1 stavebního zákona a § 115 vodního zákona oznamuje  
 
zahájení vodoprávního řízení 
  
ve věci povolení stavby vodního díla „Staré Město, ul. Za školou, Stojanova, rekonstrukce vodovodu, 
řad S-16“ dle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona na pozemcích pozemkové parcely číslo 
135/1, 135/3, 135/65, 4546/23 v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště.  
 
Žadatelem je společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, Za Olšávkou č. p. 290, 
Sady, 686 01  Uherské Hradiště 1.  
 
Předmětem řízení je stavba vodovodu pro veřejnou potřebu v tomto rozsahu: 
V ulici Za školou a Stojanova bude nahrazeno stávající potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu - řad „S-16“ 
v nové trase ve stávajícím ochranném pásmu vodovodu. Nově bude řad proveden z litiny DN 100 délky 
224,8 m. Bude zde osazen hydrant. Na řadu „S“, v ulici Salašská, bude proveden výřez délky cca 3 m 
v místě napojení řadu „S-16“ a ten bude nahrazen ve stejném rozsahu potrubím z litiny DN 150 mm. Na 
řadu „S-13“, v ulici Jezuitská, bude proveden výřez délky cca 2,5 m v místě napojení řadu „S-16“ a bude 
nahrazen ve stejném rozsahu potrubím z litiny DN 150 mm.  
Řad „S-16“ bude začínat novým propojením s řadem „S“ v blízkosti č.p. 1037 v křižovatce ulic Sportovní a 
Za školou. Končit bude novým propojením s řadem „S-13“ v křižovatce ulic Jezuitská a Stojanova 
v blízkosti č.p. 475. 
 
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení v září 2015 vypracovala společnost EKOLA – Pavliš s.r.o., 
Trávník 2095, 686 03 Staré Město, ověřil Ing. Josef Pavliš autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 
stavby, předpokládaný termín dokončení stavby je prosinec 2024.  
 
 
Spis je k dispozici k nahlédnutí na našem odboru v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 
hod.). 
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V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští vodoprávní úřad od ohledání na místě a ústního 
jednání. 
 
Ve věci povolení stavby mohou účastníci řízení dle § 112 stavebního zákona uplatnit své námitky, 
popřípadě důkazy ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení, ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány 
uplatnit závazná stanoviska. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a důkazům nebude 
přihlédnuto. 
 
Dle § 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu 
provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují 
uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při 
územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o 
stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního 
zákona nepřihlíží. 
 
V souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je zahájení řízení oznamováno veřejnou vyhláškou. 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a 
Městského úřadu Staré Město, 15. den je dnem doručení. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marcela Pešáková 
referentka vodoprávního úřadu 
 
 
Upozornění pro žadatele: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů byl vyměřen ve výši 3 000 Kč. 
Správní poplatek zaplaťte ve prospěch účtu 000019-1543078319/0800, variabilní symbol 
č. 9102205467. Platbu je možné provést i hotově v pokladně Městského úřadu, Masarykovo 
nám. č.p. 19, Uherské Hradiště. 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: PO, 
uh2gb5e 
Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03  Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 
8tvb3cp 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou: 
vlastníci pozemků nebo staveb na nich a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím 
pozemkům  
pozemková parcela č. 135/13, 135,63, 135/74, 4546/4, 135/12 
stavební parcela č. 957, 895, 938, 1029, 894, 893, 932, 892, 1062, 931, 1061, 1496, 1643, 889, 977, 891, 
1014, 930/1, 930/2, 975, 995, 935, 3197 
v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště 
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Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 760 01 Zlín 1, 
DS: OVM, xwsai7r 
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí – orgán odpadového 
hospodářství 
 
Na vědomí – veřejnou vyhláškou: 
Městský úřad Staré Město, odbor správy majetku a ŽP, náměstí Hrdinů č.p.100, 686 03 Staré Město u 
Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. p. 299/6, Brno-město, 602 00 Brno 2, DS: PO_R, bfi2vz4 
 

 
 
 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení potvrzeného oznámení zpět: 
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, a Městský úřad Staré Město. 
 
 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Razítko a podpis:    Razítko a podpis: 
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