Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Naše č. j.:
Spisová zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MUUH-SŽP/29909/2022/PešM
Spis/ 5467/2022

Datum:

23. června 2022

Ing. Marcela Pešáková
572525855
marcela.pesakova@mesto-uh.cz

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,
IČO 49453866
Za Olšávkou 290
Sady
686 01 Uherské Hradiště 1

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

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
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 písm. c) 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“) vydává toto
rozhodnutí
žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské
Hradiště 1
Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 115 stavebního zákona se
povoluje stavba vodního díla
„Staré Město, ul. Za školou, Stojanova, rekonstrukce vodovodu, řad S-16“
na pozemcích pozemková parcela číslo 135/1, 135/3, 135/65, 4546/23 v katastrálním území Staré Město u
Uherského Hradiště, v hydrologickém pořadí 4-13-01-0820-0-00.
Popis stavby:
Předmětem řízení je stavba vodovodu pro veřejnou potřebu. 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 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.
Účelem stavby je zásobování zástavby z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Novosad
Datum: 23.06.2022 12:50:34 +02:00
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Pro provedení stavby vodního díla se dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovují následující podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné
změny nesmí být bez předchozího povolení vodoprávním úřadem provedeny.
2. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou pro
stavby vodního hospodářství.
3. Před zahájením stavebních prací stavebník nebo jím pověřený subjekt zajistí vytýčení všech
stávajících inženýrských sítí, při provádění stavby budou tyto respektovány.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby.
5. Během výstavby nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány na břehu vodního toku,
bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta
vodního toku.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících dokladech týkajících se
stavby vodního díla:
− Vyjádření města Staré Město, odboru správy majetku, investic a ŽP zn. MeUSM/02488/2022 ze
dne 19.05.2022.
− Vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 518120/22 ze dne 18.01.2022.
− Vyjádření společnosti EG.D, a.s. zn. M40715/26161225 ze dne 21.01.2022.
− Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002536721 ze dne 20.01.2022.
− Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 02307/2022 ze dne
07.02.2022.
− Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-3631/2022/5203/No ze dne 10.02.2022.
7. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu a současně zajistit, aby nebylo ohrožováno
zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky a aby nebyly způsobeny jiné škody či
ztráty.
8. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím
dotčena.
9. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo budou upraveny v souladu s
jinými stavebními povoleními.
10. Na vodovodním řadu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911.
11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
- před záhozem potrubí.
12. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného
vodoprávním úřadem.
13. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží potvrzení o vložení digitálního tvaru geodetické
dokumentace do JDTM Zlínského kraje, geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby v
tištěném tvaru a další povinné doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
14. Termín dokončení stavby je prosinec 2024.

Odůvodnění:
Dne 06.04.2022 požádaly Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, Za Olšávkou č. p. 290,
Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1 vodoprávní úřad o povolení stavby vodního díla „Staré Město, ul. Za
školou, Stojanova, rekonstrukce vodovodu, řad S-16“ na pozemcích pozemkové parcely číslo 135/1, 135/3,
135/65, 4546/23 v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště.
K žádosti byly doloženy tyto podklady:
- Projektová dokumentace stavby zpracovaná v listopadu 2015 společností EKOLA – Pavliš s.r.o., Trávník
2095, 686 03 Staré Město, ověřená Ing. Josefem Pavlišem, autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby.
- Sdělení Městského úřadu Staré Město, odboru stavebního úřadu a územního plánu č.j.
MeUSM/01429/2022 ze dne 18.03.2022.
- Vyjádření města Staré Město, odboru správy majetku, investic a ŽP zn. MeUSM/02488/2022 ze dne
19.05.2022.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a
životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/40675/2022/MiV/KOS 0528 ze dne 26.05.2022.
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 518120/22 ze dne 18.01.2022.
- Vyjádření společnosti EG.D, a.s. zn. M40715/26161225 ze dne 21.01.2022.
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002536721 ze dne 20.01.2022.
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Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č.j. SVK/Ma/2022/0952 ze dne 11.05.2022.
Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 511/117/2016 ze dne 13.01.2016.
Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E03277/22 ze dne 27.01.2022.
Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zn. 220118-1034379669 ze dne 25.01.2022.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 02307/2022 ze dne
07.02.2022.
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-3631/2022/5203/No ze dne 10.02.2022.
Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno v katastru nemovitostí.
Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK:
- napojení na řad „S“
1 180 085, 539 126
- napojení na řad „S-13“
1 179 974, 539 011
Zahájení správního řízení oznámil vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou č.j. MUUH-SŽP/40733/2022/PešM
ze dne 16.05.2022 všem známým účastníkům řízení a byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek 10 dní
ode dne doručení oznámení. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám
nebude přihlédnuto. V průběhu řízení vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky neobdržel.
V rámci provedeného řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení.
Okruh účastníků řízení o povolení stavby vodního díla je dán § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad
vymezil okruh účastníků řízení následovně:
− Účastníkem řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je stavebník:
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1
− Dalšími účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona jsou tyto osoby, jejichž práva mohou být
prováděním stavby dotčena:
A. účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona
Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
B. účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona
vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům v k.ú.
Staré Město u Uherského Hradiště
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
Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb vodoprávní úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem
k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a
povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.
V rámci řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z pohledu požadavků vodního zákona a
stavebního zákona a dospěl k závěru, že provedením stavby nebudou ohroženy ani poškozeny
vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a lze předpokládat,
že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, proto vodoprávní
úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků řízení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u
Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.
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V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu je toto rozhodnutí
doručováno veřejnou vyhláškou.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště,
Městský úřad Staré Město, 15. den je dnem doručení.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

otisk
úředního
razítka

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. h) ve výši 3000 Kč byl uhrazen dne 19.05.2022.

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

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:
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