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      Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 
      bez jednání 

 

        VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako   
- věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
- místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
-   speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění 
 

oznamuje 
 

- dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

- dle § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění 

 

že na návrh účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
  
                                                                        obec Bělov 

  Bělov 77, 768 21 Kvasice 
IČ 00287032 

 

                                                            bylo zahájeno vodoprávní řízení 
             
o povolení stavby vodního díla 
- dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  
- dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění 
 

„SO 301 – Kanalizace jednotná“ 
Popis stavby: 
 
Stoka „A“ 
Provede se rekonstrukce a úprava stávajícího úseku jednotné kanalizace BT DN 800. Trasa je vedena 
převážně ve stávající trase a niveletě původní kanalizace, v horní části řešeného úseku je trasa nepatrně 
odkloněna od původní trasy kanalizace. Odklonění je provedeno z důvodu umístění nové polohy kanalizace 
do osy jízdního pruhu komunikace III/36740. Jedná se o úsek od křižovatky před obecním úřadem, kde je 
provedeno podchycení jednotné kanalizace až po vyústění (na které navazuje projekt „Odkanalizování obce 



  
  

 

Strana 2 (celkem 4) 

 

   
Městský úřad Otrokovice e-mail: radnice@muotrokovice.cz web: www.otrokovice.cz 

nám. 3. května 1340 ústředna: 577 680 111 IČ: 00284301 

765 02  OTROKOVICE fax: 577 933 369 ID datové schránky:                 jfrb7zs 

 

Bělov“ – není předmětem tohoto povolení). Rekonstrukce tohoto úseku je navržena z potrubí PP SN10 DN 
600, které kapacitně vyhovuje. Délka kanalizace „A“ je 268,0 m. Na kanalizaci budou osazeny typové revizní 
šachty DN 1000.  
 
Stoka „B“ 
Je navržena úprava stávající jednotné kanalizace BT DN 300, která je vedena po druhé straně komunikace 
(jako stoka „A“). Je provedena v úseku od křižovatky před obecním úřadem po napojení na stávající 
kanalizaci až po vyústění (na které navazuje projekt „Odkanalizování obce Bělov“ – není předmětem tohoto 
povolení). Trasa kanalizace z větší části kopíruje stávající trasu. Rekonstrukce kanalizace je navržena 
z potrubí PVC SN8 DN 300, délky 398,0 m. Na kanalizaci budou osazeny typové revizní šachty DN 1000.  
 
Soka „D“ 
Bude proveden nový úsek jednotné kanalizace, kterou budou převedeny odpadní vody do jednotné 
kanalizace – stoky „A“. Navrhovanou stokou bude podchycena stávající jednotná kanalizace BT DN 500, 
v místě napojení bude osazena nová monolitická šachta. Kanalizace je dále vedena v ose jízdního pruhu 
silnice III/36740, v křižovatce bude napojena do stoky „A“. Stoka „D“ bude z potrubí PP SN10 DN 250, 
délky 130,0 m. 
 
Vodní díla budou zřízena v rámci stavby „Silnice III/36740: Bělov“. 
 
Stavba bude na pozemcích: parc. č.  1080, 567/1, 558/1, 567/10, 7/3, st. 5/2, 567/6, 558/9, 558/8, 567/5, 
747/1, 1010, 1623 v k.ú. Bělov, ORP Otrokovice, okres Zlín, kraj Zlínský 
číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-146  
název útvaru povrchových vod: Morava od toku Haná po tok Dřevnice 
kód útvaru povrchových vod: MOV_1170 
 
Orientační určení polohy místa: 
Stoka „A“ začátek stavby: X: 1164927.36, Y: 534290.94 

    konec stavby:   X: 1164870.87, Y: 534056 
Stoka „B“ začátek stavby: X: 1164922.86, Y: 534327.59 

    konec stavby:   X: 1164817.95, Y: 533945.93 
Stoka „D“ začátek stavby: X: 1165029.75, Y: 534259.06 

    konec stavby:   X: 1164927.36, Y: 534290.94. 
 

MěÚ Otrokovice, OŽP podle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
upouští od ústního jednání (protože jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby) a určuje lhůtu k uplatnění stanovisek dotčených 
orgánů a námitek účastníků řízení, popřípadě důkazů, nejpozději do 15 – ti dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení, jinak nebude možno na ně vzít zřetel. 
 
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout na odboru životního prostředí, MěÚ Otrokovice, OŽP v úředních 
hodinách (pondělí a středa 8,00 – 12,30 a 13,30 – 17,00 hod.). V ostatní dny po telefonické domluvě. 
 
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 řízení doručováno formou veřejné 
vyhlášky. 
 
Současně v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, je písemnost 
doručována veřejnou vyhláškou i osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy. 
 
Okruh účastníků byl vymezen: 
 
Účastníci řízení dle § 109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění – povolení stavby vodních děl a dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů:  

- obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice  
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Účastníci řízení dle § 109 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění - povolení stavby vodních děl a dle § 112 stavebního zákona účastníci § 
27 odst. 1 dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

- Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín  - právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín – vlastník pozemků p.č. 567/1, 567/5, 567/6, 567/10, 1010, 1080 
v k.ú. Bělov  

- Vaňková Marie, Bělov 43, 768 21 Kvasice – vlastník pozemku p.č. 7/3 v k.ú. Bělov 
- Nevařil Zdeněk, Bělov 44, 768 21 Kvasice – vlastník pozemku p.č. st. 5/2 v k.ú. Bělov 
- Nevařilová Ludmila, Bělov 44, 768 21 Kvasice – vlastník pozemku p.č. st. 5/2 v k.ú. Bělov 

 
Účastníci řízení dle § 109 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění - povolení stavby vodních děl a dle § 112 stavebního zákona účastníci § 
27 odst. 1 dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – věcné břemeno p.č. 7/3, 567/1, 567/6, 
567/10, 1010, 1623, 558/1, 558/8, 558/9, 747/1, st. 5/2 v k.ú. Bělov 

- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – věcné břemeno p.č. 1623 v 
k.ú. Bělov 

- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha – věcné břemeno p.č. st. 5/2 v k.ú. Bělov 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

 
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění - povolení stavby vodních děl a dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

-    vlastníci pozemků parc. č. 1631, 552/3, st. 123/1, st. 118/1, 554/2, 554/1, 555/2, 555/1, 567/12, st. 
100, 557/2, 557/1, 536/2, 567/11, 567/9, 567/8, 567/7, 48, 541/1, 529/2, 558/29, 1, 558/30, 558/27, 
558/28, 558/16, 747/2, st. 146/2, 387/3, 1004, 1006, 1008, 1622, 8/3, 9/2, st. 89, 8/2, 7/4, st. 172, st. 
173, 7/2, st. 5/1, st. 4/2, st. 4/1, 5/1, st. 3/1, 3/1, st. 1, 42/2, 360/80, 360/81, 360/8, 374/1, 374/3, 
374/4, 374/7, 374/2, 357/7, 375/3, st. 101, st. 107, 381/3, 382/3, st. 110, 383/3 v k.ú. Bělov 

    

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Tomečková 
referent  
 
 
 
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů. Současně dle § 25 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a to také po dobu 15 - ti dnů. 
 
Vyvěšeno: ..................…  
 
 
Sňato: ............................. 

 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí a současně zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
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Doručuje se: 
1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou): 

- obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice  
v zastoupení Ing. Radek Jaroš, Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
 

2. Účastníci dle § 112 stavebního zákona - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou): 
- Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín  - právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
- Vaňková Marie, Bělov 43, 768 21 Kvasice  
- Nevařil Zdeněk, Bělov 44, 768 21 Kvasice  
- Nevařilová Ludmila, Bělov 44, 768 21 Kvasice  
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem  
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha  
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

 
3. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručováno formou veřejné vyhlášky): 

-    vlastníci pozemků parc. č.  1631, 552/3, st. 123/1, st. 118/1, 554/2, 554/1, 555/2, 555/1, 567/12, st. 
100, 557/2, 557/1, 536/2, 567/11, 567/9, 567/8, 567/7, 48, 541/1, 529/2, 558/29, 1, 558/30, 558/27, 
558/28, 558/16, 747/2, st. 146/2, 387/3, 1004, 1006, 1008, 1622, 8/3, 9/2, st. 89, 8/2, 7/4, st. 172, st. 
173, 7/2, st. 5/1, st. 4/2, st. 4/1, 5/1, st. 3/1, 3/1, st. 1, 42/2, 360/80, 360/81, 360/8, 374/1, 374/3, 
374/4, 374/7, 374/2, 357/7, 375/3, st. 101, st. 107, 381/3, 382/3, st. 110, 383/3 v k.ú. Bělov 

    
4. Dotčené orgány: 

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín   

 

5. Na vědomí: 
-    MěÚ Otrokovice, odbor SÚ 
- MěÚ Otrokovice, odbor provozní - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů, a vrácení MěÚ 

Otrokovice, OŽP 
- ObÚ Bělov - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů, a vrácení MěÚ Otrokovice, OŽP 
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