MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spis. značka:

OŽP/1168/2020/Pk
OŽP/77274/2019-Pk

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Mgr. Martin Petrusek, služ. č. 694
556 768 359

Datum:

07.01.2020

e-podatelna@novyjicin-town.cz

Městys Suchdol nad Odrou
Komenského č.p. 318
742 01 Suchdol nad Odrou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 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 speciální stavební úřad pro vodní
díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen
"stavební zákon"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 23.10.2019 podala
obec
Městys Suchdol nad Odrou, IČO 00298450, Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115
odst. 1 stavebního zákona
vydává stavební povolení
k provedení stavby vodního díla
„Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou - Za nádražím - 1. a 2. etapa“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 499, 500, 505, 521/1, 530, 532/1, 533/1, 533/6, 533/8, 535, 536,
546, 552/1, 552/2, 701, 2281/1, 2287/20, 3062 v katastrálním území Suchdol nad Odrou.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Kód a název vodního útvaru
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

Moravskoslezský
Suchdol nad Odrou
759163
Suchdol nad Odrou
2-01-01-0672-0-00
HOD_0060 Odra od toku Budišovka po tok
Jičínka

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY
Po, St
08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt
08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.
JEN PRO OBJEDNANÉ:
Pá
08:00 – 11:00

http://www.novyjicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289
POČET STRAN: 10
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Orientační určení polohy (souřadnice v S-JTSK)
Řad 1 (začátek úseku)
Řad 1 (konec úseku - 1. etapa)
Řad 1 (konec úseku - 2. etapa)
Řad 1-1 (začátek úseku)
Řad 1-1 (konec úseku)
Řad 1-2 (začátek úseku)
Řad 1-2 (konec úseku)
Řad 1-1-1 (začátek úseku)
Řad 1-1-1 (konec úseku)

Y= -497513
Y= -497412
Y= -497103
Y= -497432
Y= -497500
Y= -497411
Y= -497426
Y= -497470
Y= -497520

X= -1121285
X= -1121085
X= -1120852
X= -1121167
X= -1121087
X= -1121092
X= -1121067
X= -1121129
X= -1121154

Údaje o povolené stavbě:
Projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou - Za nádražím - 1. etapa“ a
„Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou - Za nádražím - 2. etapa“, zpracované v březnu 2019
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472,
řeší vybudování nových vodovodních řadů pro veřejnou potřebu na ul. Za nádražím v Suchdole
nad Odrou, ve 2 etapách:
1. Etapa
Řad 1
potrubí PE100 RC DN 80 mm
délka 268,2 m
3 ks šoupátek DN 80 mm a 1 ks podzemního hydrant DN 80 mm
Řad 1-1
potrubí PE100 RC DN 80 mm
délka 112 m
1 ks šoupátka DN 80 mm a 1 ks nadzemního hydrantu DN 80 mm
Řad 1-2
potrubí PE100 RC DN 50 mm
délka 29 m
1 ks šoupátka DN 50 mm a 1 ks vzdušníku DN 50 mm
Řad 1-1-1
potrubí PE100 RC DN 50 mm
délka 57 m
1 ks šoupátka DN 50 mm a 1 ks kalníku DN 50 mm
2. Etapa
Řad 1
potrubí PE100 RC+DOQ DN 80 mm
délka 442 m
2 ks podzemních hydrantů DN 80 mm a 1 ks nadzemního hydrantu DN 80 mm
Povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1
stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomír Novák, ČKAIT 1100472,
v březnu 2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem před zahájením stavby.
3. Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení inženýrských sítí a podzemních vedení tak, aby
nemohlo dojít k jejich poškození, a současně budou respektována ochranná pásma těchto sítí.
4. Při provádění stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů:
a. Budou respektovány podmínky Drážního úřadu ve smyslu závazného stanoviska ze dne
15.10.2019 pod č.j. DUCR-56761/19/Vs:
i. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.
ii. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
iii. Stavba bude zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy – otřesy a vibrace.
iv. Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, včetně reklam, které
by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
v. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná
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ochranná opatření, výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem
a provozovatelem dráhy a stavbu v obvodu a ochranném pásmu dráhy bude realizovat
dle jeho podmínek a pokynů.
vi. Při provádění prací nesmí být ohrožen nebo omezen provoz dráhy a drážní dopravy.
Obvod staveniště bude řádně uzavřen, aby nedošlo k pádu jakýchkoliv předmětů,
materiálu apod. na železniční trať.
vii. Stavba bude zajištěna tak, aby nedošlo k pádu jakýchkoliv předmětů do kolejiště.
viii. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín výše uvedené stavby.
ix. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci
stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona (č. 266/1994 Sb., v platném
znění). K žádosti předloží stanovisko provozovatele dráhy.
x. Ve vzdálenosti menší jak 3 m od osy krajní koleje dráhy nebude ukládán stavební
materiál, odstavovány stavební stroje atd.
xi. Při provádění stavebních prací v blízkosti kolejiště stavebník zajistí dodržování vyhlášky
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a provozní řád drah, ve znění pozdějších
předpisů.
xii. Budou dodrženy ustanovení ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní,
dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu – Národní požadavky.
Zejména se zaměřením na volný schůdný a manipulační prostor, do kterého nesmí být
zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný stavební materiál, nářadí,
apod.
xiii. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před
účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
xiv. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, č.j. 9872/2019-SŽDC.OŤ OVA-OPS ze dne
03.05.2019, mimo podmínek na uzavření smluv soukromoprávního charakteru.
b. Budou respektovány podmínky dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví, Krajské
hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ve smyslu závazného
stanoviska ze dne 23.08.2018 pod č.j. KHSMS39550/2018/NJ/HOK: K vydání stanoviska
pro trvalé užívání vodovodu je nutno předložit: 1. Doklad o vhodnosti použitých materiálů pro
styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravny vody, ve znění pozdějších
předpisů); 2. Vyhovující výsledky rozboru pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění stavby budou respektovány podmínky vlastníků a správců dotčené dopravní a
technické infrastruktury:
a. Budou respektovány podmínky vlastníka silničního pozemku a silnice, Správy silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, (mimo podmínky
soukromoprávního charakteru) ve smyslu stanoviska ze dne 15.04.2019 pod zn.
SSMSK/2019/07510, které nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 1
b. Budou respektovány podmínky vlastníka dotčené zařízení, společnosti České dráhy, a. s.,
Regionální správa majetku Brno, (mimo podmínky soukromoprávního charakteru) ve smyslu
stanoviska ze dne 27.09.2018 pod č.j. 2723/18-RSMBRNO, které je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí jako příloha č. 2
c. Budou respektovány podmínky vlastníka dotčené komunikačního zařízení, společnosti ČD –
Telematika a.s. (mimo podmínky soukromoprávního charakteru) ve smyslu stanoviska ze dne
ze dne 07.08.2018 pod č.j. 1201813040, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako
příloha č. 3
d. Budou respektovány podmínky provozovatele dráhy Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, (mimo podmínky soukromoprávního charakteru)
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ve smyslu stanoviska ze dne 03.05.2019 pod zn. 9872/2019-SŽDC-OŘ OVA-OPS, které je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 4
e. Budou respektovány podmínky provozovatele veřejného vodovodu, Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (mimo podmínky soukromoprávního charakteru) ve smyslu
stanoviska ze dne 07.05.2019 pod zn. 9773/V011669/2019/ZÁ, které je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí jako příloha č. 5.
f. Budou respektovány podmínky správce plynárenského zařízení ve smyslu stanoviska
GridServices, s.r.o., ze dne 20.08.2019 pod zn. 5001765827, které je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí jako příloha č. 6.
g. Budou respektovány podmínky správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ve smyslu
souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu energetického
zařízení ze dne 09.09.2019 pod zn. 001105453837, a sdělení k existenci energetického zařízení
ze dne 29.08.2019 pod zn. 0101169033, která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako
příloha č. 7.
h. Budou respektovány podmínky správce sítě elektronických komunikací CETIN a.s. (dříve Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.) ve smyslu vyjádření ze dne 19.06.2019 pod č.j. 665372/19,
které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 8.
6. Stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122
stavebního zákona.
7. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude předloženo povolení k provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu, případně smlouva o provozování s oprávněným subjektem.
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.
Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu)
o stavebním povolení k provedení stavby vodního díla:
Městys Suchdol nad Odrou, IČO 00298450, Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
Odůvodnění:
Dne 23.10.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla podána na předepsaném formuláři podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb., a byla doložena všemi povinnými doklady podle
ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., a podle § 110 stavebního zákona, a dalšími doklady, a to:
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v březnu 2019 autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472, ve třech
vyhotoveních.
- Plán kontrolních prohlídek.
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 22.08.2018
pod č.j. OŽP/51488/2018.
- Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Olomouc, ze dne 15.10.2019
pod č.j. DUCR-56761/19/Vs.
- Stanovisko správce povodí – Povodí Odry, státní podnik, ze dne 16.08.2018 pod zn.
POD/11868/2018/923/2/841.05.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze
dne 23.08.2018 pod č.j. KHSMS39550/2018/NJ/HOK.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor
Nový Jičín, ze dne 08.08.2018 pod č.j. HSOS-7354-2/2018.
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Pravomocné územní rozhodnutí, které vydal Úřad městyse Suchdol nad Odrou, stavební úřad,
dne 06.03.2019 pod č.j. 341/2019/Ba, sp.zn. 114/2019/Ba.
Souhlas obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Úřad
městyse Suchdol nad Odrou, stavební úřad, dne 20.11.2019 pod č.j. 1867/2019/Ba, sp.zn.
1395/2019/Ba.

Stanoviska správců inženýrských sítí a zařízení:
- Stanovisko správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o., ze dne 20.08.2019 pod zn.
5001765827.
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.08.2019 pod zn.
0101169033 a pod zn. 0101054410.
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu energetického zařízení
ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 09.09.2019 pod zn. 001105453837.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., ze dne 29.08.2019
pod zn. 0200957006.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 29.08.2019
pod zn. 0700097700.
- Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 07.05.2019 pod zn.
9773/V011669/2019/ZÁ.
- Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
19.06.2019 pod č.j. 665372/19.
- Vyjádření pro účely stavebního řízení Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, středisko Nový Jičín, ze dne 15.04.2019 pod zn. SSMSK/2019/07510.
- Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě společnosti ČD –
Telematika a.s. ze dne 07.08.2018 pod č.j. 1201813040.
- Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, ze dne 03.05.2019 pod zn. 9872/2019-SŽDC-OŘ OVA-OPS.
- Stanovisko České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, ze dne 27.09.2018 pod č.j.
2723/18-RSMBRNO.
Další doklady:
- Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 499, 500, 505 v k.ú. Suchdol nad Odrou s provedením
předmětné stavby ve smyslu § 184a stavebního zákona.
- Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 521/1, 530 v k.ú. Suchdol nad Odrou s provedením
předmětné stavby ve smyslu § 184a stavebního zákona.
- Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 533/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou s provedením předmětné
stavby ve smyslu § 184a stavebního zákona.
- Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 533/8 v k.ú. Suchdol nad Odrou s provedením předmětné
stavby ve smyslu § 184a stavebního zákona.
- Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 552/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou s provedením předmětné
stavby ve smyslu § 184a stavebního zákona.
- Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2281/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou s provedením předmětné
stavby ve smyslu § 184a stavebního zákona.
- Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2287/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou s provedením předmětné
stavby ve smyslu § 184a stavebního zákona.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 odst. 1
správního řádu (tj. více než 30 účastníků řízení), doručuje vodoprávní úřad písemnosti podle § 144 odst.
6 správního řádu veřejnou vyhláškou, s výjimkou doručování účastníkům podle § 27 odst. 1 správního
řádu a dotčených orgánům, kterým se doručuje jednotlivě.
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou
vyhláškou ze dne 25.11.2019 pod č.j. OŽP/84785/2019/Pk. Oznámení o zahájení řízení bylo podle § 25
odst. 2 správního řádu doručeno 15. dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce doručujícího
správního orgánu (MÚ Nový Jičín), tj. dne 12.12.2019. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno
na úřední desce MÚ Nový Jičín od 27.11.2019 do 16.12.2019 a na úřední desce Úřadu městyse Suchdol
nad Odrou od 27.11.2019 do 15.12.2019, písemnost byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 30.12.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené správní úřady uplatnit svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky
nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, brát zřetel.
Vodoprávní úřad dal rovněž ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení
možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K podkladům rozhodnutí se bylo možno vyjádřit ve lhůtě do 03.01.2020.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad pojal jako účastníky řízení o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu:
- Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník
- Podle § 109 písm. c) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno prováděním stavby přímo dotčena:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (oprávněný hospodařit
se svěřeným majetkem Moravskoslezského kraje parc.č. 2281/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou),
Domov NaNovo, příspěvková organizace (oprávněný hospodařit se svěřeným majetkem
Moravskoslezského kraje parc.č. 521/1, 530 v k.ú. Suchdol nad Odrou),
Spolek Měsíčnice (vlastník parc.č. 533/8 v k.ú. Suchdol nad Odrou),
Pavel Škrobal (spoluvlastník parc.č. 552/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou),
Milena Škrobalová (spoluvlastník parc.č. 552/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou),
EMONIX elektric s.r.o. (vlastník parc.č. 499, 500, 505 v k.ú. Suchdol nad Odrou),
České dráhy, a.s. (vlastník parc.č. 2287/20 v k.ú. Suchdol nad Odrou),
Ing. Karel Pšenica (vlastník parc.č. 533/1 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína).
- Podle § 109 písm. d) stavebního zákona: vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu,
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčeno:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., (provozovatel dotčených vodovodních
řadů),
ČEZ Distribuce, a. s., (správce dotčeného energetického zařízení),
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (správce dotčeného komunikačního vedení),
GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GridServices, s.r.o. (správce dotčeného plynárenského
zařízení),
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (správce dotčeného silnoproudého
kabelového vedení a podzemních vedení a zařízení),
ČD – Telematika a.s. (správce dotčeného komunikačního vedení),
Povodí Odry, státní podnik (oprávněný z věcného břemene),
Českomoravský štěrk, a.s. (oprávněný z věcného břemene),
ČD Cargo, a.s. (oprávněný z věcného břemene).
- Podle § 109 písm. e) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a podle § 109 písm. f)
stavebního zákona: ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: ve smyslu § 112
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odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem stavebního záměru:
Parc.č. 477, 478, 483/1, 483/2, 484, 486, 487, 488, 490, 493, 496/1, 496/2, 503/1, 501, 502,
504, 506, 507, 521/2, 524/1, 524/1, 525, 526, 529, 531, 532/2, 533/2, 533/4, 533/5, 533/7,
534, 537, 538, 545, 547/2, 549, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564,
565/1, 578, 588/1, 589, 699, 700, 705, 710/3, 2123, 2179/3, 2281/2, 2804, 3061 v katastrálním
území Suchdol nad Odrou.
Žadatel předložil projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v potřebném počtu paré,
která byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace byla zpracována podle přílohy č. 12
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu odpovídajícím
druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu
na životní prostředí a době trvání stavby.
Žadatel prokázal právo provést stavbu na dotčených pozemcích vlastnickým právem a souhlasy vlastníků
těchto pozemků, vyznačenými na situačním výkresu ve smyslu § 184a stavebního zákona.
Předmětná stavba vodního díla byla umístěna pravomocným územním rozhodnutím Úřadu městyse
Suchdol nad Odrou, stavebního úřadu, ze dne 06.03.2019 pod č.j. 341/2019/Ba. K žádosti byl doložen
souhlas obecného stavebního úřadu Úřadu městyse Suchdol nad Odrou, stavebního úřadu, ze dne
22.11.2019 pod č.j. 1867/2019/Ba, který konstatuje soulad předložené projektové dokumentace
zpracované v březnu 2019 s vydaným územním rozhodnutím.
Podmínky k realizaci stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí práva a právem
chráněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad nezapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky
účastníků řízení týkající se majetkoprávních vztahů účastníků a podmínek vyplývajících přímo ze zákonů.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací
předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Odra od toku
Budišovka po tok Jičínka, HOD_0060. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru
lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít
za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek o povolení stavby.
Povinnosti při provádění stavby vodního díla podle stavebního zákona:
- Oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu vodního díla provádět. Stavbu vodního díla povoleného stavebním povolením
nelze provádět svépomocí.
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Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřena projektová dokumentace stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby, případně jejich kopie.
Ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby vodního díla,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídky se
zúčastnit.
Vést stavební deník, do něhož se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.
Ve smyslu § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivé
výroky nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání 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 správní orgán na náklady účastníka. V řízení s velkým počtem
účastníků není podle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel povinen podávat odvolání
s potřebným množstvím stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, která bude
vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a úřední desce Úřadu městyse Suchdol nad Odrou
po dobu 15 dnů. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce doručujícího správního orgánu (tj. MÚ Nový
Jičín) bude považován za den doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Zároveň bude rozhodnutí
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Přílohy:
1. Vyjádření pro účely stavebního řízení Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, středisko Nový Jičín, ze dne 15.04.2019 pod zn. SSMSK/2019/07510.
2. Stanovisko České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, ze dne 27.09.2018 pod č.j.
2723/18-RSMBRNO.
3. Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě společnosti ČD –
Telematika a.s. ze dne 07.08.2018 pod č.j. 1201813040.
4. Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, ze dne 03.05.2019 pod zn. 9872/2019-SŽDC-OŘ OVA-OPS.
5. Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 07.05.2019 pod zn.
9773/V011669/2019/ZÁ.
6. Stanovisko správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o., ze dne 20.08.2019 pod zn.
5001765827
7. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu energetického zařízení
ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 09.09.2019 pod zn. 001105453837 a sdělení o existenci
energetického zařízení ze dne 29.08.2019 pod zn. 0101169033 a pod zn. 0101054410.
8. Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
19.06.2019 pod č.j. 665372/19.

Mgr. Martin Petrusek, v. r.
referent veřejné správy

„otisk úředního razítka“
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.11.2019.
Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona: stavebník (podle § 112 odst. 1 stavebního
zákona se doručuje jednotlivě):
1. Městys Suchdol nad Odrou, IDDS: fakba7w
II. Účastníci řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby
přímo dotčeno (podle § 112 odst. 1 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):
2. Ing. Karel Pšenica, Revoluční č.p. 2234/100, 741 01 Nový Jičín 1
3. Spolek Měsíčnice, Kojetín č.p. 61, 741 01 Nový Jičín 1
4. Pavel Škrobal, Za nádražím č.p. 398, 742 01 Suchdol nad Odrou
5. Milena Škrobalová, Za nádražím č.p. 398, 742 01 Suchdol nad Odrou
6. EMONIX elektric s.r.o., IDDS: vwf34he
7. Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd, prostřednictvím organizace Správa silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr
8. Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd, prostřednictvím organizace Domov NaNovo, příspěvková
organizace, IDDS: 7mgmvmi
9. České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
III. Účastníci řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona: vlastník stavby na pozemku, na kterém má
být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčeno (podle § 112 odst. 1 stavebního
zákona se doručuje jednotlivě):
10. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
11. Českomoravský štěrk, a.s., IDDS: 5jrdk2d
12. ČD Cargo, a.s., IDDS: 8tscdpq
13. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
14. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
15. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
16. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
17. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
IV. Účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby
na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a účastníci řízení podle §
109 písm. f) stavebního zákona: ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: ve smyslu
§ 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem stavebního záměru – oznámení se
doručuje veřejnou vyhláškou:
Parc.č. 477, 478, 483/1, 483/2, 484, 486, 487, 488, 490, 493, 496/1, 496/2, 503/1, 501, 502, 504, 506,
507, 521/2, 524/1, 524/1, 525, 526, 529, 531, 532/2, 533/2, 533/4, 533/5, 533/7, 534, 537, 538, 545,
547/2, 549, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 578, 588/1, 589, 699, 700,
705, 710/3, 2123, 2179/3, 2281/2, 2804, 3061 v katastrálním území Suchdol nad Odrou.
V. Dotčené správní orgány (podle § 112 odst. 1 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):
18. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový
Jičín 1
19. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový
Jičín 1
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20. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
21. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
22. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
23. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště správy CHKO Poodří, IDDS:
bv4dyv5
VI. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti:
24. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, Úsek sekretariátu, Masarykovo nám. č.p.
1/1, 741 01 Nový Jičín 1
25. Městys Suchdol nad Odrou, správce úřední desky, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění způsobem
umožňují dálkový přístup.

