Magistrát města Zlína
Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 760 01 Zlín
tel.: 577 630 970, e-mail: petrkupsky@zlin.eu
Město Fryšták
nám. Míru 42
763 16 Fryšták
v zastoupení
Kaninga s.r.o.
Březnická 5565
760 01 Zlín
spis. zn.: MMZL 35670/2018 OŽPaZ
čj.:
MMZL 35670/2018 OŽPaZ-14
oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Kupský
Zlín, 19. 6. 2018
„Prodloužení kanalizace a vodovodu Vítová“ – společné povolení
ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Magistrát města Zlína, Odbor životního 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 (stavební zákon), ve
společném územním a stavebním řízení podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j stavebního zákona,
účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

I. schvaluje

Město Fryšták, IČO: 00283916, se sídlem nám. Míru 42, 763 16 Fryšták,
podle ustanovení § 94p odst.1 stavebního zákona
stavební záměr

vodního díla „Prodloužení kanalizace a vodovodu Vítová“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 255/1, 256/1,
258 a 467 v k. ú. Vítová, obec Fryšták - Vítová, kraj Zlínský.
Základní údaje o povolované stavbě:
1. Druh vodního díla:
stavba kanalizačních stok a vodovodních řadů podle § 55 odst. 1. písmeno c) vodního zákona.
2. Účel vodního díla:
zásobování pitnou vodou a odkanalizování nemovitostí.
3. Členění vodního díla na stavební objekty a popis stavebních objektů:
Předmětem společného povolení stavby jsou následující stavební objekty: SO 01 – Vodovod a SO 02 – Kanalizace
splašková.
SO 01 – Vodovod
Tento stavební objekt je tvořen vodovodními řady „V2-2-1“ a „V2-2-1-1“.
Vodovodní řad „V2-2-1“
Navržený vodovodní řad DN 50 z materiálu PE 63 × 5,8 mm celkové délky 167,2 m bude napojen na stávající
vodovodní řad „V2-2“ DN 50 v blízkosti křižovatky místních komunikací na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od
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místa napojení vede trasa navrženého vodovodního řadu v souběhu s komunikací severním směrem postupně přes
pozemky 256/1, 255/1, 256/1 a bude ukončena odběrovou soupravou s odvodněním na pozemku parc. č. 258 v k. ú.
Vítová. V místě napojení na stávající vodovod bude osazeno šoupě DN 50 se zemní soupravou. Potrubí vodovodu
bude uloženo do výkopu hloubky min. 1,5 m.
Součástí vodovodního řadu je automatická tlaková stanice typu VDH 2.7/2-400-2 - Hydrovar, umístěná v blízkosti
napojení na stávající vodovodní řad „V2-2“ DN 50 na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Je tvořena podzemní
prefabrikovanou betonovou šachtou a vystrojena dvojicí čerpadel s tlakovou nádrží objemu 50 l. Bude napojena
odvodňovacím potrubím PE 50 × 4,6 mm délky 11 m na šachtu veřejné kanalizace a přípojkou NN délky 21 m.
Vodovodní řad „V2-2-1-1“
Navržený vodovodní řad DN 50 z materiálu PE 63 × 5,8 mm celkové délky 63 m bude napojen na vodovodní řad
„V2-2-1“ DN 50 v místě lomu jeho trasy na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od místa napojení vede trasa
navrženého vodovodního řadu v souběhu s komunikací severním směrem až na pozemek parc. č. 467 v k. ú. Vítová,
kde bude ukončena odběrovou soupravou s odvodněním. V místě napojení na stávající vodovod bude osazeno
šoupě DN 50 se zemní soupravou. Potrubí vodovodu bude uloženo do výkopu hloubky min. 1,5 m.
SO 02 – Kanalizace splašková
Tento stavební objekt je tvořen kanalizačními stokami „A“ a „A-1“.
Kanalizační stoka „A“
Navržená stoka splaškové kanalizace z materiálu PVC SN 12 DN 250 celkové délky 164 m bude napojena na
stávající stoku kanalizace DN 250 v blízkosti křižovatky místních komunikací na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú.
Vítová. Od místa napojení vede trasa navržené stoky v souběhu s komunikací severním směrem postupně přes
pozemky 255/1, 256/1 a bude ukončena revizní šachtou na pozemku parc. č. 258 v k. ú. Vítová. Na trase stoky bude
osazeno celkem 9 ks plastových revizních šachet PP DN 1000.
Kanalizační stoka „A-1“
Navržená stoka splaškové kanalizace z materiálu PVC SN 12 DN 250 celkové délky 63 m bude napojena na stoku
kanalizace „A“ DN 250 v místě lomu její trasy na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od místa napojení vede trasa
navržené stoky v souběhu s komunikací severním směrem až na pozemek parc. č. 467 v k. ú. Vítová, kde bude
ukončena revizní šachtou. Na trase stoky budou osazeny 2 ks plastových revizních šachet PP DN 1000.

II. stanovuje podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 255/1, 256/1, 258 a 467 v k. ú. Vítová v souladu s katastrálním
situačním výkresem C.4 z projektové dokumentace, vypracované Ing. Petrem Žáčkem (ČKAIT 1300013)
v březnu 2018, ověřeném v rámci závazného stanoviska orgánu územního plánování Magistrátu města Zlína, ze
dne 24. 4. 2018 pod čj. MMZL 017144/2018.

III. stanovuje podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
vypracované Ing. Petrem Žáčkem (ČKAIT 1300013) v březnu 2018; 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 dodržet podmínky uvedené ve vyjádření těchto účastníků řízení:
a) E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 19. 2. 2018 pod čj. H18502-16233940,
b) MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 7. 3. 2018 pod čj. 028559/2018/PT,
c) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, ze dne 5. 3. 2018 pod čj. KHSZL/02971/2018/2.5/HOK/
ZL/ŠMI-02,
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d) Magistrát města Zlína, ze dne 11. 1. 2018 pod čj. MMZL 005571/2018 a ze dne 24. 4. 2018 pod čj.
MMZL 017144/2018.
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 užívání 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, doklad
o provedení zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí, prohlášení o shodě použitých 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
držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, popis provedených odchylek od stavebního povolení. Tyto
doklady budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
7. Stavba vodního díla bude po celou dobu její životnosti udržována v řádném technickém stavu.
8. Jakýkoliv stavební zásah do vodního díla může být proveden pouze se souhlasem příslušného vodoprávního
úřadu.

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
V.

stanovuje termín pro dokončení stavby: 31. 12. 2018.

Odůvodnění:
Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad,
obdržel dne 20. 3. 2018 žádost Města Fryšták, IČO: 00283916, se sídlem nám. Míru 42, 763 16 Fryšták, které
v řízení zastupuje společnost Kaninga s.r.o., IČO: 26222183, se sídlem Březnická 5565, 760 01 Zlín, o povolení
stavby prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Fryšták – Vítová, za účelem odkanalizování nemovitostí
a zásobování obyvatel pitnou vodou.
Vzhledem k chybějícím dokladům vodoprávní úřad řízení přerušil usnesením ze dne 29. 3. 2018 pod čj. MMZL
35670/2018 OŽPaZ-9 a současně stavebníka vyzval k odstranění nedostatku žádosti ve lhůtě do 30. 6. 2018.
Po doložení chybějících dokladů vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dne 14. 5. 2018 pod čj. MMZL 35670/2018
OŽPaZ-13. V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona, s ohledem na znalost poměrů staveniště a na předložení
dostatečných podkladů pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek jejího provádění, vodoprávní úřad
upustil od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům bylo umožněno v souladu
s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona uplatnit své námitky a připomínky nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení oznámení. Současně se účastníci řízení a dotčené orgány mohli v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu
seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství.
Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné připomínky účastníků řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Petrem Žáčkem (ČKAIT 1300013) v březnu 2018,
výpisy z KN, snímkem z pozemkové mapy a informací o sousedních parcelách,
plnou mocí k zastupování ze dne 17. 1. 2018,
stanovisky Magistrátu města Zlína, ze dne 11. 1. 2018 pod čj. MMZL 005571/2018 a ze dne 24. 4. 2018 pod čj.
MMZL 017144/2018,
stanoviskem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 7. 3. 2018 pod čj. 028559/2018/PT,
stanoviskem společnosti E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 19. 2. 2018 pod čj. H18502-16233940,
stanoviskem společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 16. 1. 2018 pod čj. 5001651357,
stanoviskem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 16. 1. 2018 pod čj. 512426/18,
stanoviskem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, ze dne 5. 3. 2018 pod čj. KHSZL/02971/2018/2.5/
HOK/ZL/ŠMI-02,
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10. stanoviskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ze dne 15. 3. 2018 pod čj. HSZL-1109-2/SPD2018.
Vodovodní řad „V2-2-1“
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - X 1157121; Y 517105
konec - X 1156980; Y 517155.
Vodovodní řad „V2-2-1-1“
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - X 1157004; Y 517113
konec - X 1156941; Y 517110.
Kanalizační stoka „A“
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - X 1157117; Y 517098
konec - X 1156982; Y 517157.
Kanalizační stoka „A-1“
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - X 1157004; Y 517111
konec - X 1156942; Y 517108.
Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
a speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost včetně podkladů ve smyslu vodního zákona, stavebního
zákona a všech souvisejících předpisů. V rámci řízení nebyly podány žádné námitky účastníků řízení. Podmínky
účastníků řízení byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby.
Na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že uskutečněním stavby výše
uvedeného vodního díla, nejsou při dodržení podmínek povolení ohroženy zájmy společnosti ani životní prostředí,
ani nejsou ohrožena 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 může 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, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu
města Zlína, Odboru životního 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 ve společném územním a stavebním řízení:
Kaninga s.r.o., Březnická 5565, 760 01 Zlín
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2/ Účastníci řízení dle § 27 odst.2 spr. řádu ve společném územním a stavebním řízení, jimž je doručováno formou
veřejné vyhlášky:
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
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům:
parc. č. 250/2, 250/3, 250/4, 253, 255/2, 255/3, 255/4, 256/2, 256/4, 256/5, 257, 259/1, 259/3, 259/4, 260/1, 260/2, 260/3, 262,
263/1, 263/5, 272, 276, 463/47, 463/55, 463/64, 477/7, 477/8 v k. ú. Vítová.
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, středisko územního plánování – oddělení prostorového plánování
Magistrát města Zlína, OŽPaZ – orgán ochrany přírody
Magistrát města Zlína, OŽPaZ – orgán ochrany ovzduší
Magistrát města Zlína, OŽPaZ – 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 žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů
a vrácení potvrzené kopie zpět
Magistrát města Zlína – PODATELNA - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení
potvrzené kopie zpět

Vypraveno dne:
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