MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
odbor životního prostředí
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Spisová značka: ŽP/12/26182/JP
Číslo jednací: 2886/2013
Vyřizuje: Ing. Jitka Prášková
Telefon: 518 316 397
E-mail: praskova.jitka@muhodonin.cz
Fax: 518 353 686
V Hodoníně dne 09. 01. 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
P o v o l e n í s t a v b y v o d n í h o d í l a „Josefov, ul. Nová – oprava vodovodu“
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád), účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je
Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
IČ: 49 45 45 44
CZ-NACE : 360000

I. vydává

stavební

povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení
stavby vodního díla

„Josefov, ul. Nová – oprava vodovodu“
na pozemku parc.č. KN 200 a 253/3 k.ú. Josefov u Hodonína, obec Josefov, okres Hodonín, kraj
Jihomoravský, č.h.p. 4-17-01-107, HGR 165.

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín
KB Hodonín: č.ú. 19 - 424671/0100 IČ: 284 891 Tel.spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

„Josefov, ul. Nová – oprava vodovodu“- stavební povolení

Strana 1 (celkem 10)

Základní údaje o povolované stavbě vodního díla:
Příslušnost k systému vodovodu
Kód užití vody
Počet zásobovaných obcí
Druh vodovodního řadu
Celková délka řadu
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu
Materiál

: samostatný
: zásobování obyvatelstva
:1
: zásobovací síť
: 302 m
: DN 80
: DN 80
: PE 100 RC SDR 17 90/5,4 mm

Účel stavby: zásobování dané lokality pitnou vodou
Řad

Materiál

Délka

„A“

PE 100 RC SDR 17 90/5,4 mm

302 m

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y): 1203100.907, 573426.550
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,Y): 1203100.907, 573426.550
Je navržena oprava vodovodního řadu „A“ v délce 302 m z potrubí PE 100 RC SDR 17 profilu 90/5,4
mm. Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým, který bude uložen řízeným protlakem v zeleném
pásu v těsné blízkosti komunikace. Součástí je i přepojení všech stávajících přípojek a výměna 2 ks
podzemních hydrantů (H2- požární hydrant v km 0,298). Součástí opravy vodovodu je i provedení
stavebních oprav armaturní šachty.
Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci.

II. stanovuje podmínky
pro provedení vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1
stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace doložené ke stavebnímu řízení
zpracované Ing. Jaroslavem Bartoníčkem, Ratíškovice, datum červen 2012, arch. č. 841
(ČKAIT 1000499), ověřené při vodoprávním řízení. Změny stavby před jejím dokončením lze
provést pouze na základě samostatného povolení zdejšího vodoprávního úřadu, jakožto
speciálního stavebního úřadu pro vodní díla.
2. Stavebník předem (min.14 dní) oznámí vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, odbor ŽP –
speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a dodavatele stavby.
3. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě
jejich kopie. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle
skutečného provedení.
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i
terénních úprav a zařízení. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich
zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost staveb.
5. Investor zajistí, aby dodavatel stavebních prací písemně informoval vlastníky, event.
nájemce sousedních pozemků a nemovitostí o termínu zahájení stavebních prací min. 10
dní před jejich započetím.
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6. Stavební a dopravní stroje, používané při všech pracích musí být v dobrém technickém stavu.
Tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění
stavby. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraněny. Hlavní pozornost při sledování
technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.
7. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do 31.12.2013. Ve stejné lhůtě bude požádáno o
kolaudační souhlas.
8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena tak, jak bylo dojednáno při místním šetření dne
8.1.2013, tzn. jako závěrečná prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.
9. Po dokončení stavby je investor povinen předložit vodoprávnímu úřadu ve lhůtě stanovené pod
bodem 7 podmínek tohoto rozhodnutí, žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o
kolaudační souhlas musí obsahovat náležitosti a doklady dle ust. § 7 c) vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu a dále musí být
doložena doklady předepsanými v ust. § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez kolaudačního souhlasu
nelze dokončenou stavbu užívat.
10. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby (před záhozem potrubí) souborné zpracování
geodetických prací a zaměření stavby (včetně jejich podzemních částí) úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán
vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení stavby,
musí být předloženy nejpozději na závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním
kolaudačního souhlasu.
11. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají
údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník bude předložen spolu se žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu.
12. Toto povolení zanikne, jestliže oprávněný nepřikročí k jeho provedení do dvou let od
vydání povolení. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

III. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:
V y h o v u j e s e:
Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 13.5.2012 č.j. 81528/12:
1.

2.

3.
4.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho
záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK)
a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové
dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK. vyzvat společnost
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK. a to prostřednictvím
zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě, tel.: 720 752 454 (dále jen POS)
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle
ustanovení § 104 odst. 16 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
Pro účely přeložení je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky
SEK
Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou
součástí tohoto vyjádření.
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E.ON Česká republika,s.r.o., České Budějovice – vyjádření ze dne 13.7.2012
Z051222231:

č.j.E7456-

1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a
uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. 800225577

Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno – vyjádření ze dne 10.7.2012 č.j. 5000654168:
1. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
2. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení
bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení
nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
3. bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 - tab.8,
4. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
5. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí,
6. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo pří přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti
jeho poškození,
7. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaků) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
8. neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče,
výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
9. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána
minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou
v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, které nebylo odhaleno.
O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení
zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy
provozovatele PZ (plynárenské zařízení), nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
10. plynárenského zařízení bude 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,
11. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
12. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
13. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné
pásmo plynárenského zařízení.
14. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
15. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
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VaK Hodonín a.s. - vyjádření ze dne 19.7.2012 č.j. No/2012/3009 :
1.
2.
3.
4.
5.

Před zahájením výkopových prací požadujeme přizvat pověřeného zástupce naši a. s. tel.721 566160 k
vytyčení veřejného vodovodu včetně ochranného pásma. O tomto sepsat zápis.
Podzemní inženýrské sítě veřejného vodovodu a kanalizace nesmí být vlivem probíhajících stavebních prací
nijak poškozeny ani staticky nebo mechanicky ovlivněny.
K pracím prováděným v ochranném pásmu veřejného vodovodu je nutno přizvat vedoucí provozu Hodonín
tel.518 353173.
Zahájení stavebních prací požadujeme oznámit v dostatečném časovém předstihu vedoucímu provozu
vodovodů a kanalizaci Hodonín.
K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizaci Hodonín. O tomto sepsat
zápis.

Vy h o vu j e
s e námitkám a požadavkům vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů státní
správy, které byly k věci uplatněny i jinou formou než samostatnými správními rozhodnutími, a to:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Hodonín – závazné
stanovisko ze dne 3.7.2012 č.j. KHSJM 30789/2012/HO/HOK, sp.zn. S-KHSJM 30641/2012:
V souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:
1. Před uvedením stavby do provozu budou ve smyslu § 4 odst. 2 a 3 vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění,
předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č.5 vyhl.
č.252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení
kvality vody ve všech částech rekonstruované vodovodní sítě a odběr vzorků vody bude proveden odborně
způsobilou osobou resp. držitelem certifikátu odborné způsobilosti k odběrům vzorků vod.
2. Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s § 5 odst. 10 výše citovaného zák. č. 258/2000 Sb.
předložen doklad, že vodovodní řad a jeho součásti jsou provedena z materiálu splňujícího požadavky
vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů v platném znění, a vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

HZS JmK, ÚO Hodonín – stanovisko ze dne 25.7.2012 č.j. HSBM-2-58-1-II-OPR-2012:

Souhlasné stanovisko s podmínkou:
nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o provozuschopnosti zařízení pro
zásobování požární vodou (podzemní hydrant H2) dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 S., o požární prevenci.

Odůvodnění
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, obdržel dne 21.11.2012 žádost společnosti Vodovody
a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín, IČ 49454544, o stavební povolení
k provedení stavby vodního díla nazvaného „Josefov, ul. Nová – oprava vodovodu“.
Dnem doručení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 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:
 Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Jaroslavem Bartoníčkem, Ratíškovice, datum červen
2012, arch. č. 841 (ČKAIT 1000499) (paré č. 2 a 3)
 Kopie katastrální mapy
 Výpis z katastru nemohovitostí ke stavbou dotčeným pozemkům
 Smlouva o užívání pozemku a uzavření budoucí smlouvy ze dne 12.6.2012
 Seznam vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí
 MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad - územní rozhodnutí č.sp. MUHO 20710/2012 OSÚ, č.j.
MUHOCJ 98599/2012.Han.ÚŘUS.Rozh s nabytím právní moci dne 3.12.2012
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MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad- souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 odst.2 zákona č.
183/2006 Sb.,stavební zákon ze dne 10.12.2012 č.j. MUHOCJ 115638/2012.Han.Vyj.Dopi
Doklad o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění, položky č. 17 ve výši 3 000,- Kč ze dne 12.12.2012 (č. 12219005)
Vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy:
−
−
−
−
−
−
−
−

VaK Hodonín a.s.- vyjádření ze dne 19.7.2012 č.j. No/2012/3009
Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno – vyjádření ze dne 10.7.2012 č.j. 5000654168
E.ON Česká republika,s.r.o., České Budějovice – vyjádření ze dne 13.7.2012 č.j.E7456-Z051222231
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 13.5.2012 č.j. 81528/12
HZS JmK, územní odbor Hodonín – stanovisko ze dne 25.7.2012 ev.č. HSBM-2-58-II/5-OPR-2012
KHS JmK se sídlem v Brně – stanovisko ze dne 3.7.2012 č.j. KHSJM 30789/2012/HO/HOK, sp.zn. SKHSJM 30641/2012
MěÚ Hodonín, odbor ŽP – vyjádření ze dne 4.7.2012 č.j.MUHOCJ 63662/2012 OŽP-vyj
MěÚ Hodonín, odbor ŽP – závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od lesa ze dne 29.10.2012
sp.zn. MUHO 24156/2012/OŽP, č.j. MUHOCJ 100276/2012/OŽP

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, přezkoumal podanou žádost včetně doložených
dokladů a projektové dokumentace a projednal ji zákonem stanoveným způsobem. Podle ustanovení
§ 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a § 47 správního řádu oznámil
příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným
správním úřadům veřejnou vyhláškou a pozvánkou ze dne 10.12.2012 č.j.: 115414/2012, sp.zn.
ŽP/12/26182/JP, kterou bylo stanoveno i ústní jednání spojené s místním šetřením na den 8.1.2013
s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno,
podle ustanovení § 112 odst.1 stavebního zákona brát zřetel.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a. Projektová dokumentace „Josefov, ul. Nová – oprava vodovodu“ byla vypracována Ing.
Jaroslavem Bartoníčkem, Ratíškovice, datum červen 2012, arch. č. 841 (ČKAIT 1000499)
b. Projektová dokumentace řeší opravu vodovodního řadu „A“ v délce 302 m z potrubí PE 100 RC
SDR 17 profilu 90/5,4 mm. Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým, který bude uložen
řízeným protlakem v zeleném pásu v těsné blízkosti komunikace. Součástí stavby je i přepojení
všech stávajících přípojek.
c. K záměru stavby vodního díla MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad vydal územní rozhodnutí
pod č.sp. MUHO 20710/2012 OSÚ, č.j. MUHOCJ 98599/2012.Han.ÚŘUS.Rozh. Dále týž úřad
vydal souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s předmětnou stavbou vodního
díla dne 10.12.2012 č.j. MUHOCJ 115638/2012.Han.Vyj.Dopi
d. Stavba vodovodního řadu je umístěna na pozemku KN parc. č. KN 200 a 253/3 k.ú. Josefov u
Hodonína, který je ve vlastnictví obce Josefov. Byla doložena Smlouva o užívání pozemku a
uzavření budoucí smlouvy ze dne 12.6.2012.
e. Při ústním jednání byly mimo jiné projednány podmínky a povinnosti, za kterých bude vodní
dílo povoleno. Podmínky ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení a dotčených orgánů, které
byly splněny před vydáním stavebního povolení, již nebyly zahrnuty do výrokové části tohoto
rozhodnutí. Rovněž do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty uvedené zákonné povinnosti a dále
normy, u nichž nebyly požadavky konkretizovány. Ostatní podmínky požadované ve výše
uvedených vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení a dotčených orgánů byly projednány a
investor je odsouhlasil tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
f. Dále upozorňujeme: Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím
vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras
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technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou oprávněnou osobou a zajistit, aby práce
v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených sítí a podle příslušné prostorové
normy.
Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy
stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu a jiných technických
předpisů.

g. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet všechny v úvahu přicházející bezpečnostní
předpisy a platné ČSN týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č.
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
h. Při ústním jednání bylo stanoveno, že kontrolní prohlídka za účasti vodoprávního úřadu bude
provedena jako závěrečná prohlídka po podání žádosti o kolaudační souhlas.
i. Při ústním jednání bylo dojednáno, že investor zajistí, aby dodavatel stavebních prací písemně
informoval vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí o termínu zahájení stavebních prací
min. 10 dní před jejich započetím.
j. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny
podle předpisů upravujících náhrady škod.
k. Vlastník stavby (stavebník) je povinen podle ust. § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona
uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí,
osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady
týkající se stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci
novému vlastníkovi stavby a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro
vodní díla.
l. Veškeré nakládání s odpady, které budou při stavbě vznikat, musí probíhat v souladu se
zákonem o odpadech v platném znění.
m. Z ústního jednání byl sepsán protokol, jehož kopie byla na požádání předána přítomným
účastníkům řízení a originál je uložen jako součást spisu na vodoprávním úřadu.
Posouzení vodoprávního úřadu: Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad ve vodoprávním řízení přezkoumal zejména, zda předložená žádost a její doklady
poskytují dostatečný podklad pro posouzení možných dopadů a vlivů plánované stavby na vodní
poměry a jiné chráněné zájmy. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou
oprávněným projektantem a doklady prokazujícími vlastnická a jiná práva ke stavbou dotčeným
pozemkům. Dále úřad přezkoumal, zda projektová dokumentace stavby vodního díla splňuje požadavky
týkající se širších vodohospodářských zájmů a zájmů společnosti, především ochrany životního
prostředí. Zkoumal vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy, zda je
zajištěna komplexnost a plynulost výstavby, zda je zajištěno řádné užívání stavby po jejím dokončení a
jaké budou účinky jejího provozu na okolí. Zdejší vodoprávní úřad v průběhu vodoprávního řízení
posoudil plánovanou stavbu a její budoucí provoz též z hlediska souladu s Programem rozvoje
vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Na základě výše uvedeného je předmětná stavba dle
předložené projektové dokumentace realizovatelná. Ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů státní
správy nebyly v průběhu celého řízení vzneseny námitky a připomínky k realizaci stavby takového
charakteru, aby znemožnily vydání stavebního povolení. Komplexním posouzením zdejší vodoprávní
úřad dospěl k závěru, že v daném případě je možno zřízení vodního díla povolit za podmínek a
povinností výše uvedených. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín
KB Hodonín: č.ú. 19 - 424671/0100 IČ: 284 891 Tel.spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

„Josefov, ul. Nová – oprava vodovodu“- stavební povolení

Strana 7 (celkem 10)

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 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 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u
Městského úřadu Hodonín. 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 Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.
otisk úředního razítka

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP

Hodonín 9.1.2013

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění,
položky 17 sazebníku ve výši Kč 3 000,-- a byl zaplacen v hotovosti dne 12.12.2012 (č.dokladu
12219005).
Příloha pro žadatele: Ověřená proj. dokumentace (paré č.2) – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, doručuje se toto rozhodnutí
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude zveřejněna na úřední desce a též zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na OÚ Josefov a MěÚ Hodonín po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude
považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto OÚ Josefov a MěÚ Hodonín, aby po uplynutí lhůty
zaslal potvrzení o vyvěšení a sejmutí s podpisem oprávněné osoby zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín,
OŽP.
Vyvěšeno dne: ...................
Sejmuto dne:

...................

Obdrží:
účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doručení jednotlivě):
1. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručováno veřejnou vyhláškou):
1. Obec Josefov, Josefov 131, 696 21 Josefov
2. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
3. E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
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4. Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vlastníci sousedních pozemků:
5. Hajduch Ondřej, Muchova 3115/9, 695 01 Hodonín (vlastník pozemku p.č. 236 k.ú. Josefov u Hodonína)
6. Hložková Marie, Nová 74, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 234 k.ú. Josefov u Hodonína)
7. Lankašová Petra, Nová 64, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 232 k.ú. Josefov u Hodonína)
8. Machač Viktor, Nová 127, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 230/1 k.ú. Josefov u Hodonína)
9. Machačová Věra, Nová 127, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 230/1 k.ú. Josefov u Hodonína)
10. Kuběna Bedřich, Nová 91, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 229/1, 227/1 k.ú. Josefov u Hodonína)
11. Kuběnová Antonie, Nová 91, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 229/1, 227/1 k.ú. Josefov u
Hodonína)
12. Rampáčková Pavla, Nová 91, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 227/1 k.ú. Josefov u Hodonína)
13. Petráš Josef, U Školky 124, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 225 k.ú. Josefov u Hodonína)
14. Ing. Salajka Tomáš, Nová 134, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 224/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
15. Salajková Pavla, Nová 134, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 224/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
16. Miklík Milan, Nová 96, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 222 k.ú. Josefov u Hodonína)
17. Hasil Jan, Nová 95, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 220 k.ú. Josefov u Hodonína)
18. Šagátová Josefa, Nová 76, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 218 k.ú. Josefov u Hodonína)
19. Ištvánek Jaromír, Nová 110, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 217/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
20. Ištvánková Miroslava, Nová 110, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 217/2 k.ú. Josefov)
21. Příkaský josef, Nová 99, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 216/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
22. Příkaská Jitka, Nová 99, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 216/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
23. Esterka Stanislav, Nová 94, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 214 k.ú. Josefov u Hodonína)
24. Zhřívalová Eva, Nová 92, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 212 k.ú. Josefov u Hodonína)
25. Macůrková Marie, Nová 97, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 211/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
26. Macůrek Jaroslav, Nová 87, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 209 k.ú. Josefov u Hodonína)
27. Rebendová Lenka, Nová 68, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 207 k.ú. Josefov u Hodonína)
28. Pospíšil Vojtěch, Nová 98, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 205 k.ú. Josefov u Hodonína)
29. Pospíšilová Radka, Nová 98, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 205 k.ú. Josefov u Hodonína)
30. Polách Milan, Nová 88, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 203 k.ú. Josefov u Hodonína)
31. Kuběna Radek , Nová 122, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 202/1 k.ú. Josefov u Hodonína)
32. Kuběnová Milena, Nová 122, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 202/1 k.ú. Josefov u Hodonína)
33. Koliba Luboš, Horní 18, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 197 k.ú. Josefov u Hodonína)
34. Ištvánková Miroslava, Nová 110, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 195 k.ú. Josefov u Hodonína)
35. Tychlerová Milada, 696 17 Dolní Bojanovice 264, (vlastník pozemku p.č. 193 k.ú. Josefov u Hodonína)
36. Prokůpek Miroslav, Nová 61, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 192 k.ú. Josefov u Hodonína)
37. Prokůpková Eva, Nová 61, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 192 k.ú. Josefov u Hodonína)
38. Skoumal Erik, 594 01 Jabloňov 59 (vlastník pozemku p.č. 191 k.ú. Josefov u Hodonína)
39. Vnenčáková Emílie, Nová 93, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 189 k.ú. Josefov u Hodonína)
40. Hromek František, U Potoka 98, 696 17 Dolní Bojanovice (vlastník pozemku p.č. 187 k.ú. Josefov u
Hodonína)
41. Hromková Ludmila, U Potoka 98, 696 17 Dolní Bojanovive (vlastník pozemku p.č. 187 k.ú. Josefov u
Hodonína)
42. Horká Dana, Nová 53, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 185/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
43. Pihar Josef, Nová 72, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 183 k.ú. Josefov u Hodonína)
44. Bartík Jaroslav, Nová 54, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 181 k.ú. Josefov u Hodonína)
45. Bartíková Zdeňka, Nová 54, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 181 k.ú. Josefov u Hodonína)
46. Rampáček Michal, Nová 89, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 179 k.ú. Josefov u Hodonína)
47. Munduchová Veronika, Nová 60, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 177 k.ú. Josefov u Hodonína)
48. Koliba Petr, 696 21 Prušánky 460 (vlastník pozemku p.č. 175 k.ú. Josefov u Hodonína)
49. Konečná Renata, U Sklepů 483, 691 01 Moravský Žižkov (vlastník pozemku p.č. 174 k.ú. Josefov u
Hodonína)
50. Kudrna Josef, Nová 46, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 173/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
51. Kudrnová Anežka, Nová 46, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 173/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
52. Kychler Josef, Horní 17, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 172 k.ú. Josefov u Hodonína)
53. Redková Martina, Nová 137, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 171/1 k.ú. Josefov u Hodonína)
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54. Kůřilová Františka, Vrchlického 2486/11, 695 01 Hodonín (vlastník pozemku p.č. 171/2 k.ú. Josefov u
Hodonína)
55. Benovič Zdeněk, Očovská 3713/15, 695 01 Hodonín (vlastník pozemku p.č. 171/3 k.ú. Josefov u
Hodonína)
56. Benovičová Miloslava, Očovská 3713/15, 695 01 Hodonín (vlastník pozemku p.č. 171/3 k.ú. Josefov u
Hodonína)
57. Prát Jan, Nová 58, 696 21 Josefov (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.č. 193 k.ú. Josefov u
Hodonína)
58. Prátová Růžena, Nová 58, 696 21 Josefov (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.č. 193 k.ú.
Josefov u Hodonína)
59. Kučerová Štěpánka, Nová 62, 696 21 Josefov (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.č. 195 k.ú.
Josefov u Hodonína)
60. Ištvánková Marie, Nová 60, 696 21 Josefov (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.č. 177 k.ú.
Josefov u Hodonína)
61. Nováková Františka, 696 21 Josefov 59 (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.č. 197 k.ú. Josefov
u Hodonína)
62. Kuběna Bedřich Ing. Pod Vinohrady 1001, 696 17 Dolní Bojanovice Nová 58, 696 21 Josefov
(oprávněný z věcného břemene k pozemku p.č. 227/1 k.ú. Josefov u Hodonína)
63. Bohůn Michal, 696 21 Josefov (oprávněný z věcného břemene k pozemku p.č. 229/1 k.ú. Josefov u
Hodonína)

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
64. MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín
65. Masarykovo muzeum, Zámecké nám.9, 695 01 Hodonín
66. KHS JmK, ÚP Hodonín, Plucárna 1, 695 01 Hodonín
67. HZS JmK, ÚO Hodonín, bří Čapků 3, 695 03 Hodonín
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Hodonín, odbor OOVV, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín
Obecní úřad Josefov, Josefov 131, 696 21 Josefov
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