Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stav ebního úřadu a živ otního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

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

MUUH-SŽP/64181/2018/PešM
Spis/ 10873/2018
Ing. Marcela Pešáková
572525855
marcela.pesakova@mesto-uh.cz
16. října 2018

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

G-2764
UH, Za Alejí – Rekonstrukce kanalizace, stoka Allb, Š 11- Š 373

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
„Uherské Hradiště, ul. Za Alejí - rekonstrukce kanalizace, stoka Allb, Š 11 - Š 373“
na pozemcích pozemková parcela číslo 597/1, 597/2, 600/1, 605/1, 1249, stavební parcela číslo 2207 v
katastrálním území Uherské Hradiště, v hydrologickém pořadí 4-13-01-0790-0-00.
Popis stavby:
IO 01 – Rekonstrukce stoky AIIb – je navržena jako kanalizace jednotná v rozmezí šachet Š11 – Š 373
v délce 136,6 m z kameninových trub DN 500, krátký úsek navazující na Š 373 bude DN 400 v délce 4,35
m. Rekonstrukce spočívá i v úpravě sklonu nivelety, ten bude činit 3,0 ‰. Na kanalizaci budou vyměněny 4
ks šachet, ostatní budou zrušeny. Šachty budou monolitické, šachta Š11 bude řešena jako atypická v rámci
stávající šachty.
Kanalizace bude napojena na kmenovou stoku A v parku sídliště pod protipovodňovou hrází řeky Moravy,
pokračuje jihovýchodním směrem v travnatém území, 2x křižuje chodník a ke konci místní komunikaci.

Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Novosad
0 029147116.10.2018
Č.Ú. 19–1543078319/0800
Datum:
08:52:56 +02:00
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Součástí řízení je zrušení stávající čerpací stanice dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona.
V rámci stavby bude částečné odbourání čerpací stanice. V místě trasy nového potrubí bude odbourána
celá část konstrukce, u zbývající části bude odbourán strop a stěny do úrovně cca 60-80 cm pod současný
terén. Do dna budou vyvrtány otvory pro odvodnění a terén bude zarovnán.
Účelem stavby je odstranění technicky nevyhovujícího stávajícího potrubí a úprava sklonu nivelety nového
potrubí pro odvádění splaškových a srážkových vod.
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 a termín
zahájení stavby.
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících dokladech týkajících se
stavby vodního díla:
 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 594204/18 ze dne 20.4.2018.
 Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. zn. M40715-16247081 ze dne 11.5.2018.
 Souhlas společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. zn. L4570-16258203 ze dne 20.6.2018.
 Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5001740676 ze dne 11.7.2018.
 Vyjádření společnosti InfoTel, spol. s r.o. zn. JurKo0264/18 ze dne 30.4.2018.
 Vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru správy majetku města č.j. MUUHSMM/33983/2018/MaňZ ze dne 7.5.2018, č.j. MUUH-SMM/46234/2018/ ChraJ ze dne 19.7.2018.
 Vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j.
MUUH-SŽP/46235/2018/Bu ze dne 25.6.2018.
 Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č. 300/2018 ze dne 11.7.2017.
 Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn.PM-13271/2018/5203/KriB ze dne 24.7.2018.
6. 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.
7. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím
dotčena.
8. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo budou upraveny v souladu s
jinými stavebními povoleními.
9. Na kanalizační stoce bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 756909 a kamerová zkouška.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného
vodoprávním úřadem.
11. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží 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.
12. Termín dokončení stavby je prosinec 2019 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 17. 8. 2018 požádala společnost 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 „Uherské
Hradiště, ul. Za Alejí - rekonstrukce kanalizace, stoka Allb, Š 11 - Š 373“ na pozemcích pozemkové parcely
číslo 597/1, 597/2, 600/1, 605/1, 1249, stavební parcely číslo 2207 v katastrálním území Uherské Hradiště.
K žádosti byly doloženy tyto podklady:
- Projektová dokumentace stavby zpracovaná v červenci 2018 společností VODIS Olomouc s.r.o., Tovární
1059/41, 722 11 Olomouc a ověřená Ing. Josefem Vychodilem autorizovaným inženýrem pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- Souhlas vlastníka pozemků ze dne 7. 9. 2018.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 594204/18 ze dne 20.4.2018.
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. zn. M40715-16247081 ze dne 11.5.2018.
- Souhlas společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. zn. L4570-16258203 ze dne 20.6.2018.
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Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5001740676 ze dne 11.7.2018.
Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/192860/2018 ze dne 23.4.2018.
Vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s. zn. CR584479 ze dne 26.4.2018.
Vyjádření společnosti InfoTel, spol. s r.o. zn. JurKo0264/18 ze dne 30.4.2018.
Vyjádření společnosti CTZ s.r.o. zn. Hej/183/180427 ze dne 27.4.2018.
Stanovisko společnosti ČD – Telematika a.s. č.j. 1201807027 ze dne 20.4.2018.
Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E15389/18 ze dne 20.4.2018.
Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zn. 180420-141878048 ze dne 14.5.2018.
Vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru správy majetku města č.j. MUUHSMM/33983/2018/MaňZ ze dne 7.5.2018, č.j. MUUH-SMM/46234/2018/ ChraJ ze dne 19.7.2018.
- Vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUHSŽP/46235/2018/Bu ze dne 25.6.2018.
- Vyjádření společnosti Internext 2000, s.r.o. č.j. 149/2018 ze dne 27.4.2018.
- Souhlas Ministerstva obrany se stavbou ev.č. 498/7/377/2017-1150 ze dne 3.5.2018.
- Vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního odboru Uherské Hradiště č.j. KRPZ68510-1/ČJ-2018-151106 ze dne 4.7.2018.
- Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č. 300/2018 ze dne 11.7.2017.
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn.PM-13271/2018/5203/KriB ze dne 24.7.2018.
Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno v katastru nemovitostí.
Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK:
- šachta Š 11
1 181 026, 538 654
- šachta Š 373
1 181 109, 538 540

Zahájení správního řízení oznámil vodoprávní úřad písemností zn. MUUH-SŽP/68964/2018/PešM ze dne
7. 9. 2018 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, okruh účastníků
tohoto řízení vymezil vodoprávní úřad následovně:
 Účastníkem řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je stavebník:
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, 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:
Město Uherské Hradiště, útvar městského architekta, Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské
Hradiště 1
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS:
nf5dxbu
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: 4hds44f
Město Uherské Hradiště, odbor správy majetku města, Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské
Hradiště 1
vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům v k.ú.
Uherské Hradiště
pozemková parcela č. 597/3, 599/11, 599/26 a vlastníci staveb na těchto pozemcích
stavební parcela č. 1290, 2002, 2869 a vlastníci staveb na těchto pozemcích
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.
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V rámci řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z pohledu požadavků vodního zákona a
stavebního zákona a dospěl k závěru, že uskutečněním 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 prost ředí.
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. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nebude-li podán potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Stavba může být zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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,
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 5. 10. 2018.
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Obdrží:
Žadatel (účastník 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:
uh2gb5e
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
a) účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona
Město Uherské Hradiště, útvar městského architekta, Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské
Hradiště 1
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS:
nf5dxbu
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: 4hds44f
Město Uherské Hradiště, odbor správy majetku města, Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské
Hradiště 1
b) účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům v k.ú.
Uherské Hradiště
pozemková parcela č. 597/3, 599/11, 599/26 a vlastníci staveb na těchto pozemcích
stavební parcela č. 1290, 2002, 2869 a vlastníci staveb na těchto pozemcích
Dotčené orgány:
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče – dopravní úřad
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: z3paa5u
Na vědomí – veřejnou vyhláškou:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw

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

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Ma sa r y kov o n á m ěst í 1 9

T

+4 2 0 5 7 2 5 2 5 1 1 1

IČ

6 86 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

w ww.mesto-uh.cz

002 9 1 4 7 1

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2 b3c5

5 /5

