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23.05.2019

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
O POVOLENÍ STAVBY

Obec Zádveřice - Raková se sídlem Zádveřice 460, 763 12 Zádveřice - Raková, IČ:00284718
(dále jen "stavebník") dne 26.11.2018 podala žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního
díla – prodloužení vodovodního řadu, dle předložené projektové dokumentace pod názvem stavby:
„Prodloužení vodovodu Trávníky, Zádveřice – Raková“
Objekt: SO 01 - Vodovod
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. 1333/4, 1529, 1530, 1467/3, 1333/5, 1333/7, 1471/1, 602, 1480/1,
1524, 1333/10, 1672, 1669/1, 1333/11, 1661/1, 1665, 1664, 1459, 1480/2, 1447/2, 1688/2, 1687
v katastrálním území Zádveřice, v obci Zádveřice - Raková. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Základní údaje o povolované stavbě:
Účel vodního díla:
• Zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Druh vodního díla :
• stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Členění vodního díla na stavební objekty :
SO 01 Vodovod :
- Řad Vp1 - potrubí opláštěné lPE ø 90 x 5,4 mm PE 100 v délce 750,0 m
- potrubí opláštěné lPE ø 63 x 3,8 mm PE 100 v délce 144,0 m
- Řad Vp11 - potrubí opláštěné lPE ø 90 x 5,4 mm PE 100 v délce 422,0 m
- potrubí opláštěné lPE ø 63 x 3,8 mm PE 100 v délce 202,0 m
- Řad Vp111 - potrubí opláštěné lPE ø 63 x 3,8 mm PE 100 v délce 134,0 m
Celkem vodovody: lPE ø 90 - 1172,0 m a lPE ø 63 - 480,0 m, tj. celková délka 1652,0 m
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Předmětem projektové dokumentace je prodloužení vodovodu v lokalitě Trávníky k zajištění dodávky
pitné vody pro stávající rodinné domy. Na navržený vodovod bude připojeno nejméně 32 RD. Liniová
stavba prodloužení vodovodu se napojí na stávající vodovod lPE ø 90 mm na parcele č. 1333/4 v k.ú.
Zádveřice. Vodovod je navržen podél místních komunikací, zčásti podél koryta toku Trávnický potok.
Křížení s Trávnickým potokem je v jediném místě a bude řešeno protlakem potrubí PE ø 160 délky 7,5 m
pod niveletou koryta toku min. 1,2 m. Na nových řadech Vp1 a Vp11 budou osazeny celkem tři nové
nadzemní hydranty DN 80. Na konci řadu Vp1 a Vp11 se osadí proplachovací a odběrová souprava DN
50. Krytí vodovodního potrubí bude 1,2 m pod upraveným terénem.

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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 (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1
stavebního zákona
zahájení vodoprávního řízení,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru životního prostředí Městského úřadu
Vizovice, dveře č. 254.

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o
asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Před vydáním rozhodnutí ve věci se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř.
navrhnout jeho doplnění dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Pavla Martinů
referent odboru životního prostředí
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Toto oznámení bude účastníkům řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona doručeno veřejnou
vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Obecního úřadu Zádveřice
– Raková po dobu 15-ti dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem
doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vizovice.
Vyvěšeno dne :

…………

Sejmuto dne :

…………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží
Účastníci řízení podle § 109 písm. a), b) c), d) stavebního zákona do vlastních rukou, datové schránky:
Obec Zádveřice – Raková, Zádveřice 460, 763 12 Zádveřice Raková, IDDS: d63arin, doručí se na
základě plné moci: Olga Kokešová, Zádveřice 412, Zádveřice – Raková, 763 12 Vizovice
Singulární společnost Zádveřice, z.s., Zádveřice 425, 763 12 Zádveřice – Raková
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Mgr. Alena Vocílková, Hněvotín 197, 783 47 Hněvotín
Jaroslav Kolář, Zádveřice 437, 763 12 Zádveřice – Raková
Alena Kolářová, Zádveřice 437, 763 12 Zádveřice - Raková
Alena Górová, Zádveřice 105, 763 12 Zádveřice - Raková
Josef Jurča, Zádveřice 105, 763 12 Zádveřice - Raková
Michal Jurča, Zádveřice 105, 763 12 Zádveřice - Raková
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, v zastoupení GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Účastníci řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, uvedeni dle § 112
odst.1 stavebního zákona (tj. vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto
pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu):
vlastník pozemku parc.č. 1531, 1467/2, 1528, 1515, 1516, 1468, 1497, 1471/4, 1483,1496, 1495, 1493,
1484/2, 1484/1, 1487/2, 1487/1, 1486, 1485, 1483, 1484/4, 1471/2, 1472, 1473, 1471/3, 1463/3, 1464/5,
1463/1, 1454/4, 1451, 1499, 1349/87, 1464/4, 1333/6, 1636, 1637/4, 1641, 1643, 1669/2, 1669/4, 1669/3,
1643, 1638, 1647, 1648, 1649/1, 1649/2, 1650/1, 1650/2, 1652, 1653, 1666, 1655, 1656, 1503, 1504,
1506, 1510, 1511, 1512, 1514, 1519, 1521/4, 1521/1, 1521/3, 1520, 1526, 1527, 1525, 1501/2, 1502/2,
1480/4, 1522, 1469, 1470, 1463/2, 1436/4, 1463/5, 1480/3, 1474/1, 1474/2, 1474/3, 1478, 1447/3,
1458/1, 1458/2, 1457/1, 1457/2, 1461, 1456/3, 1456/2, 1453, 1454/4, 1670, 1683/2, 1683/1, 1682, 1679,
1677, 1688/3 v k.ú. Zádveřice, v obci Zádveřice - Raková.
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Městský úřad Vizovice, OŽP - orgán odpadového hospodářství, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Městský úřad Vizovice, OŽP - orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 1007,
763 12 Vizovice
Obecní úřad Zádveřice – Raková, silniční správní úřad, IDDS: d63arin
Ostatní:
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Městský úřad Vizovice - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí
oznámení a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Obecní úřad Zádveřice – Raková, IDDS:d63arin - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

