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Pavla Martinů
777 471 177
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pavla.martinu@mestovizovice.cz

DATUM :

25.07.2017

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
O POVOLENÍ STAVBY

Služby města Slušovice , příspěvková organizace, se sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice,
IČ:75158108
(dále jen "stavebník") dne 24.03.2017 podala žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního
díla, podle předložené projektové dokumentace pod názvem stavby:
„PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ UL. ŠKOLNÍ“
SO 101 – KANALIZACE
SO 102 – VODOVOD
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. 452/2, 345/24, 353/2, 355/8, 345/8, 345/10, 349, 347, 346/1,
345/1, 345/9, 337/4, 344/39, 336/1, 337/1 v katastrálním území Slušovice, v obci Slušovice, v okrese
Zlín, v kraji Zlínském. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Základní údaje o povolované stavbě:
Účel vodního díla:
• odvádění splaškových vod
• zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Druh vodního díla :
• stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů, kanalizačních stok, kanalizačních objektů - § 55
odst. 1 písm. c) vodního zákona
Členění vodního díla na stavební objekty a popis stavby:
SO 101 - KANALIZACE:
Stoka „A“:
- PVC SN 8 DN 300 v délce 357 m
- PE 100 D 315 SDR 11 - protlak „P1“- v délce 15,5 m, „P2“- v délce 12,5 m
Celková délka kanalizace 385,0 m
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Pro odvádění splaškových odpadních vod je navržena nová kanalizace, která bude odvádět splaškové
odpadní vody z výhledové výstavby „Záchranné zdravotnické stanice“, popř. dalších stávajících objektů a
průmyslového areálu, objektů nad cestou včetně výhledové výstavby. Odpadní vody budou svedeny do
kanalizačního systému obce, na který se nový úsek kanalizace napojí. Odpadní vody budou čištěny na
městské ČOV Slušovice.
Kanalizace je navržena jako gravitační z potrubí PVC DN 300, napojena do koncové stávající revizní
šachty. Trasa je z větší části v souběhu s navrhovaným vodovodním řadem. Křížení s komunikacemi je
řešeno řízenými protlaky „P1“ a „P2“. Na kanalizaci jsou usazeny prefabrikované revizní šachty DN
1000. Kanalizace je navržena z potrubí PVC SN8 DN 300, v případě protlaků z PE D 315. V koncové
šachtě Š 11 budou provedeny vstupní otvory pro připojení přípojky z výhledové stavby „Záchranné
zdravotnické stanice“ a další pro možné napojení kanalizace z obce Neubuz.
• SO 102 - VODOVOD :
- PE 100 SDR 11 D 160 v délce 480 m
Pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou se provede nový vodovodní řad, který bude napojen na
stávající vodovodní řad LT DN 150 vedený v ulici Školní. U rodinného domu č.p. 281 je stávající
přechod z potrubí DN 150 na potrubí 50, tento úsek bude nahrazen potrubím novým. Trasa navrhovaného
vodovodního řadu je vedena v chodníku po ul. Školní a dále v souběhu s navrhovanou kanalizací (SO
101). Vodovodní řad je ukončen nadzemním hydrantem určeným pro venkovní požární zásah. Na trase
vodovodního řadu budou osazeny 2 ks podzemních hydrantů DN 80. Na začátku úseku nového
vodovodního řadu bude provedeno přepojení stávajících přípojek vody pro stávající objekty RD (č.p. 311,
312, 396). Vodovod je proveden z potrubí PE 100 SDR 11 D 160 x 14,6, délky 480 m.

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.
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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.

Otisk razítka

Pavla Martinů v.r.
referent odboru životního prostředí

Toto oznámení bude účastníkům řízení podle § 109 písm. c), d), e), f) stavebního zákona doručeno
veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Městského úřadu
Slušovice 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) stavebního zákona do vlastních rukou :
Služby města Slušovice, příspěvková organizace, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IČ:75158108,
IDDS: ap9k6zi
Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d
Účastníci řízení podle § 109 písm. c), d) stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
Eva Smutná, Sadová 385, 763 15 Slušovice
Ludmila Blažková, Brněnská 174, 679 21 Černá Hora
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3
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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. 417, 415, 412, 410, 407, 405/1, 405/3, 404/2, 403/2, 403/1, 398, 397, 354/3,
352/4, 348, 352/8, 1581/1, 345/1, 337/1, 334, 337/2, 262/11, 352/1, 344/5 v katastrálním území
Slušovice, v obci Slušovice.
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí – orgán odpadového hospodářství, Masarykovo nám.
1007, 763 12 Vizovice
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Masarykovo nám.
1007, 763 12 Vizovice
Městský úřad Slušovice, stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d
Ostatní:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, 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.
Městský úřad Slušovice, IDDS: 72db32d - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

