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„Napojení obce Lukoveček na SV Zlín“ – povolení stavby vodního díla
ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Magistrát města Zlína, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je
společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561, se sídlem tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín,

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona
stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Napojení obce Lukoveček na SV Zlín“ na pozemcích parc. č. 336/2, 336/30,
336/35, 336/38, 336/46, 336/49, 336/50, 336/51, 336/52, 336/53, 336/54, 336/55, 336/56, 336/58, 336/62, 336/63,
343/15, 343/16, 343/72, 343/77, 343/79, 343/80, 343/85, 343/86, 344/3, 1008/1, 1008/3, 1008/19, 1008/20, 1008/21,
1008/22 a 1009 v k. ú. Fryšták, dále na pozemcích parc. č. 333/3, 333/20, 333/37, 333/38, 333/39, 333/51, 744/1
a 790 v k. ú. Lukoveček, obce Fryšták a Lukoveček, kraj Zlínský.
Základní údaje o povolované stavbě:
1. Druh vodního díla:
stavba vodovodních řadů podle § 55 odst. 1. písmeno c) vodního zákona.
2. Účel vodního díla:
zásobování obyvatel pitnou vodou.
3. Členění vodního díla na stavební objekty a popis stavebních objektů:
Obec Lukoveček bude na skupinový vodovod napojena pomocí jednoho vodovodního řadu z materiálu PE100
SDR11 d110 délky 940 m. Trasa vodovodního řadu začíná napojením na stávající vodovodní řad PE DN 100 na
pozemku parc. č. 344/3 v k. ú. Fryšták. Od místa napojení vede trasa vodovodního řadu severním směrem
v souběhu s místní komunikací postupně přes pozemky parc. č. 336/58, 336/56, 336/55, 336/54, 336/63, 336/62,
336/53, 336/52, 336/51, 336/50, 336/49, 336/38, 343/80, 336/30, 343/72, 336/46, 343/86, 343/77, 343/85, 343/79,
343/16, 336/2, 336/35, 343/15, 1008/1, 1008/20, 1008/19, 1008/21, 1008/22, 1008/3 a 1009 v k. ú. Fryšták, dále přes
pozemky parc. č. 790, 333/39, 333/38, 333/37, 333/20, 333/3, 333/51 v k. ú. Lukoveček, aţ na pozemek parc. č.
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744/1 v k. ú. Lukoveček, kde bude ukončena napojením na stávající vodovodní řad PE d110. Potrubí vodovodu bude
kladeno do výkopové rýhy šíře 1,0 m. Kolem plastového potrubí bude během pokládky omotáváno ocelové lanko
průměru 4 mm. Na trase vodovodního řadu není uvaţováno s osazením nových hydrantů, ani jiných armatur, mimo
kolen d110 v místech lomu potrubí, rychlospojky a sekčního uzávěru DN 100 v místech napojení. Na trase
vodovodního řadu bude osazeno celkem 10 směrových orientačních sloupků.

II. stanovuje podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
vypracované Ing. Miroslavem Marčíkem (ČKAIT 1301337) v červenci 2017; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky osobou nebo organizací oprávněnou k provádění vodních děl (dle
zvláštních předpisů).
3. Práce je třeba provádět se zvýšenou opatrností tak, aby bylo zabráněno znečištění podzemních a povrchových
vod. Zejména nesmí být prováděny opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými
látkami škodlivými vodám. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu.
Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Pracovníci provádějící organizace musí
být prokazatelně řádně poučeni.
4. Při realizaci stavby nutno dodrţet podmínky uvedené ve vyjádření těchto účastníků řízení:
a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 12. 9. 2019 pod čj. 713965 /17,
b) MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 15. 5. 2017 pod čj. 027414/2017/PT,
c) GridServices, s.r.o., ze dne 5. 10. 2017 pod čj. 5001581858,
d) E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 22. 5. 2017 pod čj. H18502-16179939,
e) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, ze dne 30. 8. 2017 pod čj. KHSZL/21357/2017/2.5/HOK/
ZL/ŠMI-02,
f) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ze dne 8. 6. 2017 pod čj. HSZL-3367-2/SPD-2017,
g) Ředitelství silnic Zlínského kraje, ze dne 19. 6. 2017 pod čj. ŘSZKL 04949/17-210,
h) Magistrát města Zlína, ze dne 5. 10. 2017 pod čj. MMZL 106668/2017.
5. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu včetně přístupových komunikací. Veškeré
odpady vzniklé realizací stavby je nutno zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a změně dalších zákonů.
6. Stavebník zajistí, aby byly před započetím uţívání vodního díla provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštními předpisy a vyhotoveny následující doklady: doklad o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného
provedení stavby včetně identifikace parcel, doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí,
prohlášení o shodě pouţitých materiálů a jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou, protokol o analýze vzorku
vody v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., odebraného z nového vodovodu akreditovanou
laboratoří, autorizovanou laboratoří nebo drţitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, revizní zpráva
elektrického zařízení, popis provedených odchylek od stavebního povolení. Tyto doklady budou doloženy
k žádosti o kolaudační souhlas.
7. Stavba vodního díla bude po celou dobu její ţivotnosti udrţována v řádném technickém stavu.
8. Jakýkoliv stavební zásah do vodního díla můţe být proveden pouze se souhlasem příslušného vodoprávního
úřadu.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31. 12. 2019.
Odůvodnění:
Dne 11. 10. 2017 Magistrát města Zlína, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen vodoprávní úřad), obdrţel
ţádost společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561, se sídlem tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín,
kterou v řízení zastupuje společnost PROSPA MAX, spol. s r.o., IČ: 04897129, se sídlem tř. Tomáše Bati 1619,
765 02 Otrokovice, o povolení stavby vodovodu, napojujícího obec Lukoveček na skupinový vodovod Zlín, za účelem
zásobování obyvatel pitnou vodou.
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Vodoprávní úřad posoudil ţádost jako způsobilou projednání a oznámil zahájení řízení o povolení stavby vodního
díla dne 13. 10. 2017 pod čj.: MMZL 130215/2017 OŢPaZ-20. Vodoprávní úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního
zákona, s ohledem na znalost poměrů staveniště a na předloţení dostatečných podkladů pro posouzení navrhované
stavby a stanovení podmínek jejího provádění, upustil od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníci řízení
byli současně upozorněni, ţe se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, ţe mají právo vyjádřit
v řízení své stanovisko, pokud o to poţádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení a ţe jsou dále oprávněni
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději ve stanovené lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení, jinak
nebude moţno na ně vzít zřetel. Účastníkům řízení byla dána moţnost k nahlédnutí do příslušné spisové
dokumentace, uloţené na Magistrátu města Zlína, OŢPaZ.
Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdrţel ţádné připomínky.
Ţádost byla doloţena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Miroslavem Marčíkem (ČKAIT 1301337) v červenci 2017,
plnou mocí k zastupování,
výpisy z KN, snímkem z pozemkové mapy a informací o sousedních parcelách,
smlouvami o právu stavby na dotčených pozemcích,
územním rozhodnutím Městského úřadu Fryšták, odboru výstavby, ze dne 8. 8. 2017, čj. MUF-OV-1700/2017KUD/366,
souhlasným vyjádřením Městského úřadu Fryšták, odboru výstavby, podle § 15 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, pod čj. MUF-OV-1701/2017-KUD/367 ze dne 6. 9. 2017,
stanoviskem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 15. 5. 2017 pod čj. 027414/2017/PT,
stanoviskem společnosti E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 22. 5. 2017 pod čj. H18502-16179939,
stanoviskem společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 5. 10. 2017 pod čj. 5001581858,
stanoviskem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 12. 9. 2019 pod čj. 713965 /17,
stanoviskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ze dne 8. 6. 2017 pod čj. HSZL-3367-2/SPD2017,
stanoviskem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, ze dne 30. 8. 2017 pod čj. KHSZL/21357/2017/2.5/
HOK/ZL/ŠMI-02,
stanoviskem Ředitelství silnic Zlínského kraje, ze dne 19. 6. 2017 pod čj. ŘSZKL 04949/17-210,
stanoviskem Magistrátu města Zlína, ze dne 5. 10. 2017 pod čj. MMZL 106668/2017,
dokladem o uhrazení správního poplatku ze dne 11. 10. 2017.

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - X 1157890; Y 519801
konec - X 1156994; Y 519968.
Magistrát města Zlína, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
a speciální stavební úřad přezkoumal předloţenou ţádost včetně podkladů ve smyslu vodního zákona, stavebního
zákona a všech souvisejících předpisů. V rámci řízení nebyly podány ţádné námitky účastníků řízení. Podmínky
účastníků řízení byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby.
Na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, ţe uskutečněním stavby výše
uvedeného vodního díla, nejsou při dodrţení podmínek povolení ohroţeny zájmy společnosti ani ţivotní prostředí,
ani nejsou ohroţena či nepřiměřeně omezena práva účastníků řízení, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k rozsahu některých dotčených pozemků byli do okruhu účastníků řízení, vyjmenovaných v rozdělovníku,
zahrnuti pouze majitelé sousedních pozemků v bezprostřední blízkosti stavby.
Vodoprávní úřad posoudil řízení s ohledem na okruh jeho účastníků jako řízení s velkým počtem účastníků dle
ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je
v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí či řízení, jeţ mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení
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rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu
města Zlína, Odboru ţivotního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Petr Kupský
odborný referent oddělení vodního hospodářství

- otisk úředního razítka -

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení :………………………….

Datum sejmutí: ….…..……………………………..

Rozdělovník:
1/ Účastníci řízení dle § 27 odst.1 spr. řádu o povolení stavby:
PROSPA MAX, spol. s r.o tř. Tomáše Bati 1619, 765 02 Otrokovice
2/ Účastníci řízení dle § 27 odst.2 spr. řádu o povolení stavby, jimž je doručováno formou veřejné vyhlášky:
Buchta Pavel, Záhumenní 117, 76316 Lukoveček
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Ţiţkov
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 205/16, 370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Janušková Zdeňka, Hornoveská 43, Horní Ves, 76316 Fryšták
Město Fryšták, náměstí Míru 43, 76316 Fryšták
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
Novák Miroslav, Masarykova 3, 76316 Lukoveček
Obadal Vojtěch Ing., čp. 532, 76001 Březnice
Obadalová Stanislava Mgr., Ve Ţlebech 466, Štípa, 76314 Zlín
Obec Lukoveček, Přílepská 120, 76316 Lukoveček
Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 60175 Brno
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín
SOLAR-TECHNIK s.r.o., Holešovská 399, 76316 Fryšták
Zemědělské druţstvo vlastníků Fryšták, Holešovská 166, 76316 Fryšták
Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům:
parc. č. 336/1, 336/31, 336/32, 336/37, 336/45, 336/36, 336/41, 336/42, 336/44, 336/59, 336/60, 337/1, 342/4, 343/17, 343/83,
343/102, 344/3, 344/4, 344/9, 344/25, 344/62, 344/63, 344/64, 344/65, 344/66, 1007, 1008/2, 1008/6, 1008/18, 1008/23,
1008/24, 1008/25, 1008/26, 1010/1, 1010/2 v k. ú. Fryšták, dále parc. č. 104/1, 333/2, 333/8, 333/36, 333/40, 333/41, 333/42,
341/3, 343, 345/1, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 744/4, 744/5, 747/1, 747/3, 747/11, 791/1, v k. ú. Lukoveček.
3/ Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín
Magistrát města Zlína – Odbor stavebních a dopravních řízení - oddělení dopravně správních řízení
Magistrát města Zlína, OŢPaZ – orgán ochrany ZPF

Na vědomí (obyčejně):

Městský úřad Fryšták, Odbor výstavby, Náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták
Město Fryšták, náměstí Míru 43, 76316 Fryšták - s ţádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a
vrácení potvrzené kopie zpět
Obec Lukoveček, Přílepská 120, 76316 Lukoveček - s ţádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a
vrácení potvrzené kopie zpět
Magistrát města Zlína – PODATELNA - s ţádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení
potvrzené kopie zpět

Vypraveno dne:
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