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ROZHODNUTÍ 
č. 119/2020 

 

         VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle  
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně a věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, po provedeném vodoprávním řízení  

 
vydává 

 

pro účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
 

                   obec Bělov 
  Bělov 77, 768 21 Kvasice 

IČ 00287032 
 

    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 
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 
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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. 
 
Současně vodoprávní úřad stanoví následující podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace vypracované 

v květnu 2020 panem Markem Flekačem, autorizovaným technikem pro stavby vodního 
hospodářství, za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení spec. stavebního úřadu. Projektant odpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 

2. Stavba bude prováděna oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou. 
3. Pro dokončení stavby se stanoví termín do konce 10/2021. 
4. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí 

být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba 
ponechat na místě stavby do kolaudace stavby. 

5. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou 
stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu 
provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 

6. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění. Doklady o tom budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na základě výzvy 
věcně a místně příslušného správního orgánu. 

7. Stavební materiál bude skladován na pozemku investora. 
8. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i 

nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 
9. Stavebník oznámí spec. stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro 

provedení kontrolní prohlídky stavby:  
- před záhozem vodního díla 
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu 
- případně další kontrolní prohlídky dle potřeby stavebníka, v návaznosti na harmonogram stavby. 

10. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby spec. stavebnímu úřadu v předstihu oznámit.   
11. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, 
- geometrický plán zaměření stavby, 
- stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby, 
- doklady o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo k odstranění odpadů, 
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zejména doklad o vodotěsnosti kanalizací) 
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- zápis o odevzdání a převzetí stavby, 
- certifikáty a prohlášení o shodách na použité materiály, 
- písemnou dohodu v souladu s § 8 odst. (3) zákona č. 274/2001 Sb., - Vlastníci kanalizací 

provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva 
a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace. 
Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. 

- povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z výpusti V03 do vodního toku Široký 
potok 

- doklad o kolaudaci stavby souvisejícího kanalizačního přivaděče, který zajistí odvedení 
odpadních vod na centrální ČOV Otrokovice.  

12.  Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: 
Stavebník, a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly 
stanovené POS, tak jek je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
- V případě stavebních prací v blízkosti SEK upozorňujeme na ochranné pásmo SEK, ve kterém se 

nesmí provádět zemní práce pomocí mechanizace a mechanizací není možno pojíždět po trase SEK 
bez dodatečné mechanické ochrany této trasy. 

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení. 

- Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.  
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci SEK. 
13. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Distribuce, a.s.: 

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 
vyhotovení prováděcí dokumentace. 

2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a 
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 
6005 a PNE 33 3302. 

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro 
jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční 
odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECD. 

4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoliv mechanismů a nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení provádět tak, aby nedošlo k narušení stability 
podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost 
osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN50 110-1 a PNE 33 3302, 
zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení. 

6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční 
soustavy. 

7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové 
služby.  

14. Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o.: 
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu, měřeno 
kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní 
stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou 
prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě 
nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.  

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) 
musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

- Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, atd.) musí dodržet od stávajícího 
zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a14.6 – minimálně 1 m, tj. 
nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu. 

- Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 60 05. 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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- V případě změny nivelety terénu doporučujeme před zahájením stavby provést ručně kopané sondy 
pro ověření hloubky uložení potrubí. 

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úprav trasy PZ, bude toto posuzováno jako 
přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie 
a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit 
bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, 
sesuvy půdy, vibrace, apod.)  

2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v stanovisku. 
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby 
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.   

3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno 
vytyčení plynárenského zařízení a přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti 
zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení 
stavební činnosti.   

4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí.  

7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky bude v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 

8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na 
náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie. 

9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 
(včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)  

10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede 
příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu stanoviska. 
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené 
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní 
přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na 
základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
během výstavby - nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským 
zařízením a plynovodními přípojkami. 

11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypáno a 
obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu 
s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti. 

14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno 
jinak). 
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15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 

16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení. 

15. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.: 
1. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodní sítě, včetně vytyčení 

stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území. 
2. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního potrubí je investor zemních prací povinen 

provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. 
3. Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se 

stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových 
znaků na vodohospodářském zařízení v místech provádění prací. 

4. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo 
vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou 
stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 
500 mm, 2,5 m. 

5. Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí 
technické vybavenosti dle ČSN 73 6005.  

6. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolitého terénu požadujeme osazení vodovodních 
poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu.  

7. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.  
8. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat zařízení VaK včetně vnějších povrchových 

znaků přístupné a funkční.  
9. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 0005. 
10. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření 

správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení. 
11. K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK 

Kroměříž, a.s.  
16. Budou dodrženy podmínky KZS č.j. OŽP/2201/2020/HOF ze dne 06.05.2020: 

- Ochrana dřevin dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. bude při realizaci stavby zajištěna dodržením 
České technické normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ Zejména ochrana stromů před mechanickým 
poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) a ochrana 
kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit 
rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně 
nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene musí být čtyřnásobkem 
obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m! Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny 
s průměrem    ≥ 2 cm. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 
Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné 
k regeneraci poškozených kořenů. 

 
Odůvodnění: 
Dne 25.05.2020, s úplným doplněním dne 13.08.2020, byla MěÚ Otrokovice, OŽP doručena žádost obce 
Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, v zastoupení Ing. Radek Jaroš, Lípa 347, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí, o povolení stavby vodních děl zřízených v rámci stavby „Silnice III/36740:Bělov“. Protože návrh 
obsahoval všechny potřebné přílohy, vodoprávní úřad zahájil o této žádosti řízení podle § 115 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a příslušných ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, a oznámil dne 13.08.2020 pod č.j. OŽP/33078/2020/TOM zahájení řízení veřejnou 
vyhláškou s upozorněním, že námitky mohou být uplatněny do 15 - ti dnů ode dne doručení oznámení.  
 
MěÚ Otrokovice, OŽP, jako spec. stavební úřad, dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 
účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu 
přiměřenou lhůtu do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení. V řízeních, ve kterých je uplatňována zásada 
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v 
předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení 
mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.  
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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. 
 
Veřejnou vyhláškou MěÚ Otrokovice, OŽP současně informoval o zahájení i občanská sdružení, která dle § 
115 odst. (6) vodního zákona nemají postavení účastníka řízení ve stavebních řízení vedených podle § 15  
vodního zákona. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na úřední 
desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
V rámci vydání rozhodnutí se vodoprávní úřad zabýval také zhodnocením možnosti vlivu záměru na stav 
dotčeného útvaru povrchových a podzemních vod dle ust. § 23a vodního zákona a na základě stanoviska 
správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p., vydaného dne 30.06.2020 pod zn. PM-26617/2020/5203/FM 
dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude 
mít vliv na stav vodního útvaru..  
 

Vlastnická práva navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z katastru 
nemovitostí LV č. 272, 80, 264, 10001. Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byl 
pořízen dálkovým přístupem dne 05.08.2020, který si spec. stavební úřad obstaral sám. 
 
Navrhovatel dotčené pozemky parc. č. st. 5/2, p.č. 7/3, 567/1, 567/5, 567/6, 567/10, 1010, 1080, v k.ú. Bělov 
nevlastní, ale doložil souhlasy formou vyznačení souhlasů na situačním výkresu.  
 
Dále byla předložena plná moc k zastupování pro ing. Radka Jaroše, Lípa 347, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí. 
 
Spec. stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků a staveb ani 
dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby, způsobu provádění 
stavby, a s ohledem na poměrně velké odstupy nemovitostí, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení 
vlastnických či jiných práv jejich vlastníků a dalších osob (přičemž stavební úřad zohlednil i další nemovitosti 
než jen nemovitosti bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od 
povolované stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto 
stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec.  
 
V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a v souladu s ustanovením § 184 
stavebního zákona spec. stavební úřad pro výkon své působnosti využil údajů z informačních systémů 
veřejné správy – základních registrů obyvatel. 
 
Ve výroku rozhodnutí spec. stavební úřad stanovil společné, případně specifické podmínky pro provedení a 
užívání stavby. 
 
Na základě provedeného řízení a s ohledem na skutečnost, že ve stanovené lhůtě neuplatnil námitky žádný 
z účastníků řízení, ani orgánů státní správy, Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako věcně 
a místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 
 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a 
dalšími doklady, a to:   

- katastrální mapa  
- výpis na dotčené pozemky  
- informace o parcelách sousedních 
- plná moc k zastupování 
- územní rozhodnutí č. 43/2019, MěÚ Otrokovice, SÚ, č.j. SÚ/29876/2019/OLE ze dne 01.07.2019 
- opravné usnesení č. 209/2020 územního rozhodnutí, MěÚ Otrokovice, SÚ, č.j. SÚ/33477/2020/OLE 

ze dne 13.08.2020 
- souhlas č. 40/2020 stavebního úřadu MěÚ Otrokovice, č.j. SÚ/12036/2020/OLE, ze dne 12.03.2020 
- sdělení č. 139/2020 o opravě souhlasu stavebního úřadu MěÚ Otrokovice, č.j. SÚ/33564/2020/OLE, 

ze dne 13.08.2020 
- vyjádření CETIN, č.j. 500725/20 ze dne 10.01.2020 
- vyjádření Zlín Net, a.s. značky ZN-Vyj.008/20 ze dne 02.01.2020 

aspi://module='ASPI'&link='254/2001%20Sb.%252315'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., ze dne 09.01.2020 značky H18502-26024047 
- vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 22.01.2020, značky 5002060955 
- vyjádření Povodí Moravy, s.p. značky PM-26617/2020/5203/FM ze dne 30.06.2020 
- stanovisko VaK Kroměříž, a.s. č. 126/2020 ze dne 05.02.2020 
- koordinované závazné stanovisko, č.j. OŽP/2201/2020/HOF ze dne 06.05.2020 
- vyjádření ŘSZK značky ŘSZKZL01759/20-51 ze dne 27.02.2020 
- závazné stanovisko HZS ZK, č.j. HSZL-332-2/SPD-2020 ze dne 14.02.2020 
- závazné stanovisko KHS ZK, č.j. KHSZL 00678/2020 ze dne 21.01.2020 
- dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby, č. sml./0761/19   
- souhlasy všech vlastníků stavbou dotčených pozemků vyznačeny na situačním výkresu. 

 
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  
 
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 

 
Poučení: 
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 nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí (§ 83 odst. 1správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u 
MěÚ Otrokovice, odboru životního prostředí.  
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady MěÚ Otrokovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Upozornění: 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 a § 74 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,) 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba 
zahájena. 
  
   
 otisk úředního razítka   
 
 
 
Ing. Andrea Tomečková 
referent   
 
 
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 sazebníku správních poplatků byl uhrazen 
dne 20.08.2020, na účet města Otrokovice. 
  
 
 
 
 
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 rozhodnutí 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. 
 
 
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 
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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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