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Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
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 příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. I
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 23.1.2014 podal

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČO 47674652, Jasenická 1106,75501 Vsetín

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla: Přeložka vodovodu - ČS Orbita
(dále jen "stavba")

na místě:

Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Čísla hydrologického pořadí

Zlínský
Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva
Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva
st. p. 746, parc. Č. 440/3, 440/4 (PK 465/3 a
44011),46511,467,469/2,470,472/1 (pK 472),
472/4, 478/2, 478/5, 478/38, 478/39, 498/1,
498/3, 512/6, 516/5, 516/10, 516/12, 2643/1,
2643/3, p. e. n. 472/3 v k.ú. Dolní Bečva,
parc. Č. 1685/5, 1747/1, 1753/4, 1753/5, 1753/6,
1754/9, 3623/1, 3624/3, 3743 v k.ú. Rožnov
pod Radhoštěm
4-1 I -O 1- I 04

Popis stavby:
Jedná se o přeložku stávaj ícího vodovodního potrubí umístěného na hranici katastrů města Rožnova pod
Radhoštěm a obce Dolní Bečva. Stávající průměry potrubí budou zachovány.Vodovodní řad z oe 80 vede od
úpravny vody v Rožnově pod Radhoštěm severovýchodním směrem, ulicí Rožnovská k čerpací stanici vody a
dále k bývalému rekreačnímu středisku Orbita.

• Přeložení vodovodního řadu bude ukončeno sestavou hydrantu podzemního na řadu "V I" v místě
stávajícího podzemního hydrantu. Dále budou podzemní hydranty osazeny na řadu "V" v prostoru úpravny
vody a u čerpací stanice vody v místě ukončení řadu "V" a na začátku řadu "V1".

• Uzávěry budou osazeny na řadu "V" u napojení na stávající vodovod, v místě napojení řadu "V2", v místě
napojení řadu "V 1-1" a "V1-2" na řad "V", před hydranty a v místě napojení přípojek.
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• Křížení řadu "V I" se zatrubněným bezej menným potokem je navrženo protlakem s uložením potrubí do
chráničky OC DN 160.

Členění na stavební objekty:

Potrubí

• "VI"
• "V2"
• "VI-I"
• "VI-2"
celkem

z PE I00 RC, Dxt I 1OxlOv délce 690 m
z PE 100 RC, Dxt 90x8,2 v délce 667 m
z PVC DN 80 v délce 42 m
z PE 100 RC, Dxt 90x8,2 v délce 15 m
z PE 100 RC, Dxt 90x8,2 v délce 23 m

1357 m

• "v"

Protlaky potrubí - potrubí bude uloženo do chráničky OC DN 160 v těchto místech:
• "V" komunikace I/35 53,40 m
• "VI" bezejmenný potok 11,00 m
• "V2" ul. Rožnovská 13,00 m
• "V 1-I " ul. Rožnovská 12,40 m
• "V 1-2" ul. Rožnovská 18,00 m
celkem 107,80 m

Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu

Údaje o povolené stavbě:

Název vodovodu
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody

zásobovací síť
1357 m
PVC 80 mm
PVC 110 mm

Další stavby

Přeložka vodovodu - ČS Orbita
vodovodní řady zásobovací sítě - jedná se o
výměnu a z části o přeložení stávajícího
vodovodního řadu
protlaky pod komunikací a bezejmenným
potokem
místní
zásobování přilehlých rodinných domů a chat
vodou

Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
Odběry pro pitné účely

Podmínky a povinnosti 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
Ing. Pavlína Štachová.Vsetín; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.

3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména
NV č.591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro stavby vodovodů a kanalizací dle
vyhl. Č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon Č. 274/2001 sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ).

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena",
který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu
stavby.

6. Podmínky správců sítí pro provádění stavebních prací, které jsou uvedeny v jejich stanoviscích a
vyjádřeních jsou součástí projektové dokumentace a stavebník je povinen je respektovat.
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7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených správních úřadů:

KHS Zlínského kraje ze dne 2.9.2013 pod č.j.:KHSZL 15382/2013:
- v průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak,

aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických
limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst.6 a v příloze č.3, část B) nařízení vlády ČR
č.272/201l Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově
významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením
zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí
v bezvadném technickém stavu.

- před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o analýze vzorků pitné vody v rozsahu
kráceného rozboru dle přílohy č.5 vyhl. MZ ČR 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, odebraných z míst za přeloženými vodovodními řady "V" a "VI ",držitelem osvědčení o
akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace dle § 83c)
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

- před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že pro výstavbu přeložek
vodovodních řadů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk S pitnou vodou ve smyslu
vyhl. MZ ČR č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody, v platném znění.

HZS Zlínského kraje ze dne 4.9.2013 po čj.:HSZL-4366-2NS-2013
před zahájením užívání stavby musí být doloženy doklady o montáži a provozuschopnosti pozarne

bezpečnostního zařízení ve smyslu předloženého požárně bezpečnostního řešení a ve smyslu
ustanovení § 6 odst.2, §7 odst.8 a § 10 odst.2 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci).

KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 25.10.2012 pod
spis.zn.:KUSP63644/2012DOP-Doh

- zhotovitel (dodavatel stavebních prací) nejméně 30 dnů před předpokládaným zahájením prací požádá
ODSH KÚZL o povolení zvláštního užívání (provádění stav. prací) ve smyslu ust. § 25 odst 6 písmo
c) bod 3 zák. č, 13/1997 Sb., na základě souhlasu ŘSD ČR Správa Zlín.

8. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a) Veškeré odpady vznikající při výstavbě budou předány k využití či odstranění v souladu se zákonem č.
185/200 I Sb, o odpadech.

b) Jelikož vodní dílo není jednoduchá ani drobná stavba, je stavebník povinen zajistit realizaci vodního
díla prostřednictvím oprávněného stavebního podnikatele.

9. Před zahájením stavby stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

10. Stavba bude dokončena nejpozději do XlI/2014.

II. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu, jakmile budou provedeny fáze stavby uvedené v souhrnné
technické zprávě pro provedení kontrolních prohlídek stavby.

12. Po dokončení stavby je nutno požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu v souladu § 122
stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. I správního řádu ):

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,75501 Vsetín
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Odůvodnění:

Dne 23.1.2014 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 6 vyhlášky č.

432/200 I Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
- projektovou dokumentací vypracovanou autorizovaným projektantem vodohospodářem
- výpisy z LV
- informacemi o parcelách KN
- situačním snímkem z katastrální mapy
- Souhlasem s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Rožnov p.R. a

VaK Vsetín,a.s. ze dne 26.11.2010 pod zn.:MěÚ-RpR/4 I288/20 IO/Slil s podmínkami správy údržby
komunikací OSM MěÚ Rožnov p.R.

- Smlouvami o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.

- Vyjádřením města Rožnov p.R., OSM ze dne 3.7.2012 pod č.j.:MěÚ-RpR/26386/2012/Slil.
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) X 114112 Y 481721
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) X 114187 Y 482599

Stanoviska sdělili:
- Telefónica 02 Czech Republic a.s. ze dne 6.8.2013 pod č.j.: 631150/1 3
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.7.2013 pod zn.: 1056465849
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 8.8.2013 pod zn.:O 100 189503
- RWE Distribuční služby, S.LO., ze dne 6.8.2013 pod zn.:5000821986
- VaK Vsetín a.s. ze dne 8.8.2013 pod č. 118412013
- AOPK ČR, SCHKOB ze dne 18.5.2012 pod č.j.1930/BE/2012
- MěÚ Rožnov p.R., OŽP ze dne 25.2.2014 pod č.j.:MěÚ-RpR/OŽP/04381/2014/SIT/41-246.6
- MěÚ Rožnov p.R., OŽP - st. správa lesů, rozh. ze dne 25.1.2013 pod č.j.:MěÚ/OŽP/411711121R1Hb-221
- ŘSZK, pracoviště Valašské Meziříčí ze dne 28.1 J .20 J 3 pod zn.: ŘSZKVMl09525113-24
- ŘSD ČR, pracoviště Val. Meziříčí ze dne 20.9.2010 pod zn.:338/Po1201O-VM
- KHS Zlínského kraje ze dne 2.9.2013 pod spis.zn.:KHSZLlI 5382/201 3/2.5/HOKIVSINOV-02
- HZS Zlínského kraje ze dne 4.9.2013 pod č.j.:HSZL-4366-2/VS-2013
- KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 15.9.2010 pod č.j.:KUZL 60481/2010
- KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - rozhodnutí o zvláštním užívání silnice 1/35 ze

dne 25.10.2012 pod spis.zn.:KUSP63644/2012DOP-Doh a č.j.:KUZL63644/2012

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavy a ÚP územní
rozhodnutí ze dne 24.5.2013 pod spis.zn.:MěÚ/Vyst.J3925012012/Hr, které nabylo právní moci dne 1.8.2013 a
souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 17.3.2014 pod
spis.zn. :MěÚ/Výst.J07028/20 14/Hr.

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 19.2.2014 pod spis.zn.:MěÚ/OŽP/03115120 J 4/VH/Čo-23111
zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 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 10 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je
upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát
zřetel. Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy ani námitky, ani se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

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.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 115 vodního zákona, § 109
stavebního zákona a § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že jimi jsou:
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. I správního řádu ):

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická ] 106, 75S 01 Vsetín

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Dolní Bečva, Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, RWE Distribuční služby, S.r.o., ČEZ
Distribuce, a. s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,
JUDr. Tomáš Vrána, Dvořák Miloš, Mgr. - soudní exekutor, soudní exekutor, CAMPING ROŽNOV spol. s
r. o., Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Jaroslavem
Poláškem, Petr Kopeček, Martina Olivíková, František Doležel, Ludmila Doleželová, Petr Posad, Libor
Urban, Petr Dlouhý, Blanka Dlouhá, Monika Newbound, Eva Duchoňová, Vladimír Klímek, Marie
Klírnková, Ing. Jana Janků, Ing. Liana Skácelová, Ivo Neuwirth, Ing. Radim Cvikl, Mgr. Marek Cvikl,
Oldřich Vašek, Růžena Vašková, František Pyclík, Miroslava Pyclíková, Petr Rýdl, Jana Šmajstrlová,
Jaroslav Surý, Naděžda Polanská, Olga Heryánová, Kateřina Polanská, Irena Brnická, Jana Mizerová,
Zbyněk Peřka, Ludmila Peřková, Otakar Vrana, Vanda Vranová, Ludmila Kocourková, Jarmila Pečonková,
Lenka Bílková, Jiří Tichavský, Ladislav Panáč, Mgr. Lenka Hudecová, Eva Mikurdová, Lenka Vahalíková,
Jitka Urbanová, Hana Sušilová, Miroslav Střalka, Pavla Sušilová

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Žádné návrhy ani námitky nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.l 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 lS dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, tř.Tomáše Bati 21, podáním učiněným u Městského úřadu Rožnov
pod Radhoštěm, odboru životního prostředí.

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 správní orgán. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 8S odst.l správního řádu odkladný
účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Jana Čotková
Referent odboru životního prostředí
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Příloha:
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude podle § 115 odst. 3 stavebního zákona a § 7 vyhlášky č.
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, předána:

projektová dokumentace ověřená vodoprávním úřadem
štítek" Stavba povolena"

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. I písmo h) ve výši 3000
Kč byl zaplacen dne 17.1.2014.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., mDS: hcxgx4k
Obec Dolní Bečva, mDS: rnsbj6f
Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Michaelou Slobodovou, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm 1

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, mDS: xwsai7r
Správa CHKO Beskydy, mDS: dkkdkdj
Zlínský kraj, KÚ ZK, odbor dopravy a SH, mDS: scsbwku
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, mDS: z3paa5u
Obec Dolní Bečva, mDS: rnsbj6f
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP-státní správa lesů, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
MěÚ Rožnov p.R. odbor dopravy, - silniční správní úřad, Letenská č.p. 1918,75661 Rožnov pod Radhoštěm I

ostatní
MěÚ Rožnov p.R., odbor výstavby a ÚP, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční - k vyvěšení na úřední desku, Masarykovo nám. č.p. 128,75661 Rožnov
pod Radhoštěm I

Vypraveno dne: 19.3.2014

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce pod dobu 15 dnů a zároveň způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..l.1...~.:.~.~!..<t. . . 1; ~·lt//~
Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámenÍ. OBECNI lJŘAD
75655 DOLNí BEČVA
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