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dle rozdělovníku

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:
1. Kroměřížská investiční a.s.
Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž
IČ 181 89 695
bylo zahájeno vodoprávní řízení
o povolení stavby vodních děl
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 02 – Vodovod“
„SO 03 – Kanalizace oddílná“
Popis stavby:
„SO 02 – Vodovod“
Řešená lokalita navrhované zástavby 32 rodinných domů bude zásobována pitnou vodou navrhovanou
rozvodnou sítí, která bude napojena na přívodní vodovodní řad „V1“ D90, který byl řešen v rámci projektové
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dokumentace „Infrastruktura pro lokalitu Kopce Bělov“ (povoleno rozhodnutím MěÚ Otrokovice, č.j.
OŽP/53699/2018/ZEK dne 03.12.2018).
Navrhovaný vodovodní řad „V2“ z trub D90x8,2 PE 100RC ROBUST PN 16, SDR11, délky 310,50 m bude
napojen na povolený vodovodní řad „V1“. K požárním účelům je navržen na vodovodním řadu podzemní
hydrant H1 a na konci podzemní hydrant H2, který bude sloužit i k odkalení vodovodní sítě.
Navrhovaný vodovodní řad „V3“ z trub D90x8,2 PE 100RC ROBUST PN 16, SDR11, délky 251,0 m bude
napojen na navrhovaný vodovodní řad „V2“. Na vodovodním řadu je navržen podzemní hydrant H3, který
bude kromě požárních účelů sloužit i k odvzdušnění vodovodní sítě.
Navrhovaný vodovodní řad „V3-1“ z trub D63x5,8 PE 100RC ROBUST PN 16, SDR11, délky 51,0 m bude
napojen na navrhovaný vodovodní řad „V3“. Na konci vodovodního řadu bude osazena odběrová souprava
s odvodněním.
Navrhovaný vodovodní řad „V3-2“ z trub D63x5,8 PE 100RC ROBUST PN 16, SDR11, délky 51,0 m bude
napojen na navrhovaný vodovodní řad „V3“. Na konci vodovodního řadu bude osazena odběrová souprava
s odvodněním.
„SO 03 – Kanalizace oddílná“
Splašková kanalizace
Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace, které budou
zaústěny do čerpací stanice a výtlačným řadem dopravovány do stávajícího kanalizačního systému města
Otrokovice a tím na centrální ČOV Otrokovice. Čerpací stanice a výtlačný řad byl řešen v rámci projektové
dokumentace „Odkanalizování obce Bělov“ (povoleno rozhodnutím č.j. OŽP/22988/2019/TOM ze dne
14.06.2019).
Stoka splaškové kanalizace „S1“ PVC DN 250, délky 281,22 m bude zaústěna do čerpací stanice. Trasa
navrhované stoky kříží v úseku Š30-Š31 Široký potok. V Š33 se trasa lomí a je vedena v ose jízdního pruhu
obslužné komunikace až do Š42, kde se trasa lomí a je vedena v chodníku až do Š44, kde je ukončena.
Stoka splaškové kanalizace „S2“ PVC DN 250, délky 216,0 m bude zaústěna do šachty Š34 navrhované
stoky „S1“. Trasa je vedena v zeleném pruhu až do Š53, kde se trasa lomí a je vedena v ose jízdního pruhu
obslužné komunikace, kde je v Š54 ukončena.
Stoka splaškové kanalizace „S3“ PVC DN 250, délky 20,0 m bude zaústěna do šachty Š47 navrhované
stoky „S2“. Trasa je vedena v ose jízdního pruhu obslužné komunikace, kde je v Š56 ukončena.
Stoka splaškové kanalizace „S4“ PVC DN 250, délky 40,80 m bude zaústěna do šachty Š50 navrhované
stoky „S2“. Trasa je vedena v ose jízdního pruhu obslužné komunikace, kde je v Š58 ukončena.
Dešťová kanalizace
Navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D1“ DN 250, délky 247,25 m bude zaústěna do retenční nádrže,
která je situována na pravém břehu Širokého potoka. Trasa navrhované stoky je vedena v ose obslužných
komunikací, kde je v Š14 ukončena.
Navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D2“ DN 250, délky 233,50 m bude zaústěna do Š4 navrhované
stoky dešťové kanalizace „D1“. Trasa navrhované stoky je vedena v zeleném pruhu až do Š25, kde se lomí
a je vedena v ose komunikace, kde je v Š26 ukončena.
Navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D3“ DN 250, délky 27,0 m bude zaústěna do Š18 navrhované
stoky dešťové kanalizace „D2“. Trasa navrhované stoky je vedena v ose komunikace, kde je v Š28
ukončena.
Navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D4“ DN 250, délky 37,20 m bude zaústěna do Š22 navrhované
stoky dešťové kanalizace „D2“. Trasa navrhované stoky je vedena v ose komunikace, kde je v Š29
ukončena.
Navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D“ DN 250, délky 8,0 m – odtok z retenční nádrže, bude vyústěna
do Širokého potoka. Konečná úprava vyústění navrhované stoky bude provedena v rámci stavby
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„Infrastruktura pro lokalitu Kopce Bělov“ SO 213 – Úprava propustku, jejíž součástí je i úprava koryta
Širokého potoka v úseku pod propustkem.
Retenční nádrž
Navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D1“ DN 250 bude zaústěna do navrhované retenční nádrže, ve které
bude okamžitý přebytek srážkových vod v průběhu přívalových dešťů akumulován a postupně vypouštěn
(max. odtok 10 l/s) odtokovou stokou „D“ do Širokého potoka. Retenční nádrž je navržena z voštinových
bloků AS - NIDAPLAST o rozměrech délky 7,20 x šířky 8,40 m x výšky 1,50 m. Celkem 63 bloků. Součástí
retenčního objektu jsou šachty – odtoková šachta Š1 a nátoková šachta Š2, které slouží pro revizi a čištění
drenážního potrubí, přípojné místo drenážního potrubí a pro řízenou regulaci odtoku do vodního toku.
Vodní díla budou zřízena v rámci stavby „ZTV k RD Bělov – lokalita Kopce“.
Stavba bude na pozemcích: parc. č. 645/2, 1081, 939 v k.ú. Bělov, ORP Otrokovice, okres Zlín, kraj Zlínský
číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-146
vodní tok: Široký potok
IDVT: 10188992
název útvaru povrchových vod: Morava od toku Haná po tok Dřevnice
kód útvaru povrchových vod: MOV_1170
vodní útvar: 32301 Středomoravské Karpaty
Orientační určení polohy místa:
SO 02 Vodovod: začátek stavby: X: 1164866.06, Y: 533724.34
konec stavby: X: 1164979.03, Y: 533464.25
SO 03 Kanalizace oddílná
Kanalizace dešťová: začátek stavby: X: 1164840.66, Y: 533689.41
konec stavby: X: 1164980.09, Y: 533498.65
Kanalizace splašková: začátek stavby: X: 1164826.9, Y: 533698.67
konec stavby: X: 1164980.62, Y: 533491.77.
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:
- 1. Kroměřížská investiční a.s., Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž
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:
- Ing. Radek Heger Ph.D., Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
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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:
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – věcné břemeno p.č. 645/2
v k.ú. Bělov
- Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín - právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje,
p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín – věcné břemeno parc. č. 1081 v k.ú. Bělov
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- 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. 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 953, 952, 951, 977,
950, 645/39, 648/4, 940, 941, 1010, 935, 645/7, 645/3 v k.ú. Bělov a p.č. 754/1 v k.ú. Žlutava

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.

Doručuje se:
1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):
- 1. Kroměřížská investiční a.s., Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž
v zastoupení paní Ludmila Peřinová Oškerová, Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice
2. Účastníci dle § 112 stavebního zákona - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):
- obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
- Ing. Radek Heger Ph.D., Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – věcné břemeno p.č. 645/2
v k.ú. Bělov
- Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín - právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje,
p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín – věcné břemeno parc. č. 1081 v k.ú. Bělov
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
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3. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručováno formou veřejné vyhlášky):
- vlastníci pozemků parc. č. 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 953, 952, 951, 977,
950, 645/39, 648/4, 940, 941, 1010, 935, 645/7, 645/3 v k.ú. Bělov a p.č. 754/1 v k.ú. Žlutava
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

Strana 5 (celkem 5)
Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 OTROKOVICE

e-mail:
ústředna:
fax:

radnice@muotrokovice.cz
577 680 111
577 933 369

web:
IČ:
ID datové schránky:

www.otrokovice.cz
00284301
jfrb7zs

