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ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 
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 příslušný podle § 15 odst. 4 
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním 
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 5.2.2019 podal 

Obec Dolní Bečva, IČO 303747, Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 

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

 

I. Podle § 15 odst. 6  vodního zákona a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

"Přeložka vodovodu Dolní Bečva - Dolní Rozpité" 
 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 654 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 157/1 (zahrada), parc. č. 
157/2 (orná půda), parc. č. 157/3 (zahrada), parc. č. 157/4 (orná půda), parc. č. 158/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 231/5 (zahrada), parc. č. 231/12 (zahrada), parc. č. 231/20 (ostatní plocha), parc. č. 2635/2 
(ostatní plocha), parc. č. 2690/1 (ostatní plocha), parc. č. 2691/3 (ostatní plocha), parc. č. 2691/9 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Dolní Bečva. 

 

Stavba obsahuje: 

- přeložka vodovodu z PE 100 RC, SDR 11, DN 100 mm v délce 211,0 m 

- přepojení vodovodních přípojek na překládaný řad z PE 100 RC, SDR 11, DN 25 mm, DN 32 mm, 
DN 50 mm v celkové délce 52,0 m - 12 ks 

- osazení 2 ks sekčních uzávěrů DN 100 mm 

- osazení 1 ks podzemního hydrantu DN 80 mm 

- oprava povrchu asfaltové komunikace - 370 m2 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Řad V – přeložka z PE DN 100 mm v délce 211,0 m  začíná v komunikaci napojením ze stávajícího 
vodovodu OC DN 100 na p.č. 2635/2  a pokračuje v komunikaci  na pozemku p.č. 158/1, 2690/1, 
231/20, 2691/3 a 2691/9 v k.ú. Dolní Bečva, kde bude napojena na stávající vodovod LT 150 mm. Na 
trase vodovodu je umístěn jeden podzemní požární hydrant H1 – DN 80 mm. Součástí přeložky je 
také přepojení 12 ks vodovodních přípojek ke stávajícím rodinným domům. 

3. Vodovod bude uložen v průměrné hloubce okolo 1,5 m pod terénem do otevřené výkopové rýhy o 
šířce 1,1 m.  Trouby budou opatřeny hutněným obsypem prosátou zeminou do výšky 300 mm nad 
hranu potrubí a dále zasypány zeminou z výkopů. Následně bude upraven povrch komunikace do 
původního stavu. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval  Ing. Ivo Hradil, ČKAIT 
1300421; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

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

2. 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. 

3. 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). 

4. 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.   

5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů dané v závazných stanoviscích: 

• MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí ze dne 29.1.2019 pod č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/46481/2018/VaD/594-246.6 – koordinované závazné stanovisko: 

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 
11 odst. 3: 

- při  manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí    
tuhých znečišťujících látek, např. skrápěním,  

- bude prováděno pravidelné čištění příjezdových komunikací, v suchém období dále jejich 
skrápění tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala sekundární prašnost, 

-  učinit opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě 
materiálu, např. zajistit zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, 
zakrytované/uzavřené skladovací prostory, skrápění materiálu. 

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění: 
- Dojde-li výstavbou k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na přilehlé místní 

komunikaci, stavebník požádá příslušný silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu. 
Návrh dopravního značení bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

• KHS Zlínského kraje ze dne 14.12.2018 pod č.j. KHSZL 32027/2018: 
- Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody, 

odebraného z koncové části nově přeloženého vodovodního řadu „V“ v rozsahu kráceného 
rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se 
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stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 
ve znění pozdějších předpisů, provedeného (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, 
držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace. 

- Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady prokazující vhodnost materiálů  
určených pro trvalý styk s pitnou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 
409/2005 S., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených správců sítí technické infrastruktury dané 
ve vyjádřeních, které jsou přílohou projektové dokumentace: 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 30.11.2018 pod č.j. 797900/18 

• Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 18.12.2018 pod č.j. 2892/2018 

• ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.12.2018 pod č.j. 1101650984 

• GridServices, s.r.o. ze dne 14.12.2018 pod č.j. 5001835901 

7. 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. 185/2001 Sb, o odpadech. 

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

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

9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020. 

10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu, jakmile budou provedeny tyto fáze stavby pro provedení 
kontrolních prohlídek stavby: 

a) vytýčení stavby 

b) uložení potrubí před záhozem. 

11. 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: 

Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 
Dana Rakovanová, nar. 27.10.1968, Jakobiho 325, 109 00  Praha 
Petra Bolcková, nar. 5.3.1974, Dolní Bečva 553, 756 55  Dolní Bečva 
Zdeňka Bolcková, nar. 14.5.1947, Dolní Bečva 553, 756 55  Dolní Bečva 
Monika Macurová, nar. 27.8.1976, Dolní Bečva 585, 756 55  Dolní Bečva 
Drahomíra Kalusová, nar. 29.10.1950, Dolní Bečva 584, 756 55  Dolní Bečva 
Radomíra Vysloužilová, nar. 18.12.1968, Dolní Bečva 567, 756 55  Dolní Bečva 
Petr Balcar, nar. 21.1.1981, Dolní Bečva 339, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslava Měchurová, nar. 27.5.1943, Dolní Bečva 542, 756 55  Dolní Bečva 
Zdenka Juříčková, nar. 23.11.1934, Dolní Bečva 540, 756 55  Dolní Bečva 
TG CREDIT CZ s.r.o., Poděbradova 1442, 702 00  Ostrava 
Božena Vondrusová, nar. 18.4.1942, Dolní Bečva 585, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslava Vojkůvková, nar. 10.6.1940, Dolní Bečva 567, 756 55  Dolní Bečva 
Petr Vojkůvka, nar. 17.12.1966, Dolní Bečva 483, 756 55  Dolní Bečva 
Milada Vojkůvková, nar. 16.8.1931, Dolní Bečva 483, 756 55  Dolní Bečva 
Svatopluk Měchura, nar. 11.8.1940, Dolní Bečva 542, 756 55  Dolní Bečva 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 5.2.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb, o   
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu, a to: 
- projektovou dokumentací vypracovanou autorizovaným projektantem vodohospodářem – Ing. Ivo 
Hradil 
- souhlasy majitelů pozemků dotčenými stavbou 
- výpisy z LV 
- informacemi o parcelách KN 
- situačním snímkem z katastrální mapy   
 
Stanoviska sdělili: 

• MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí ze dne 29.1.2019 pod č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/46481/2018/VaD/594-246.6 – koordinované závazné stanovisko 

• KHS Zlínského kraje ze dne 14.12.2018 pod č.j. KHSZL 32027/2018 
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 30.11.2018 pod č.j. 797900/18 
• Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 18.12.2018 pod č.j. 2892/2018 
• Telco Pro Services, a.s. ze dne 30.11.2018 pod č.j. 0200840533 
• ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.11.2018 pod č.j. 0101026819 
• ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.12.2018 pod č.j. 1101650984 
• GridServices, s.r.o. ze dne 14.12.2018 pod č.j. 5001835901 
• HZS Zlínského kraje ze dne 2.1.2019 pod č.j. HSZL-6856-2/VS-2018 
• OÚ Dolní Bečva ze dne 20.12.2018 pod č.j. OÚ-1033/2018 – zvláštní užívání komunikace 

 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 4.4.2019, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol.  

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu 
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

 

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 115 vodního zákona, § 94k 
stavebního zákona a § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že 
v daném případě toto právní postavení přísluší žadateli,  vlastníkům dotčených pozemků a staveb na nich, 
oprávněným z věcných břemen, vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, pokud jejich právo 
může být rozhodnutím přímo dotčeno, obci a dotčeným vlastníkům technické a dopravní infrastruktury. 
Jsou to: 
Obec Dolní Bečva,  Dana Rakovanová,  Petra Bolcková,  Zdeňka Bolcková,  Monika Macurová,  
Drahomíra Kalusová,   Radomíra Vysloužilová,  Petr Balcar,  Jaroslava Měchurová,  Zdenka Juříčková,  
TG CREDIT CZ s.r.o.,  Božena Vondrusová,  Jaroslava Vojkůvková,  Petr Vojkůvka,  Milada 
Vojkůvková,  Svatopluk Měchura, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., ČEZ Distribuce, a. s. 

 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 877, 878, 1027, 740, 612, 918, 521, 26, 739, 922 a parc. č. 240/6, 240/9, 231/11, 157/6, 168, 169/1, 
231/19, 231/14  v katastrálním území Dolní Bečva 
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Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval vodoprávní úřad účastníkům řízení 
dle § 27 odst. 2 správního řádu oznámení o zahájení řízení i rozhodnutí formou veřejné vyhlášky.  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili žádné návrhy ani námitky.  

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského 
kraje, tř. T.Bati 21, Zlín  podáním u zdejšího správního orgánu. 

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 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
  
Ing. Věra Šulová 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů a zároveň i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve 
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 25.2.2019. 
 
 

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 
-     stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci 
- štítek „ Stavba povolena“ 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
účastníci podle § 109 písm. a) až d) (s dodejkou)  postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
Dana Rakovanová, Jakobiho č.p. 325/7, Praha 10-Petrovice, 109 00  Praha 111 
Petra Bolcková, Dolní Bečva č.p. 553, 756 55  Dolní Bečva 
Zdeňka Bolcková, Dolní Bečva č.p. 553, 756 55  Dolní Bečva 
Monika Macurová, Dolní Bečva č.p. 585, 756 55  Dolní Bečva 
Drahomíra Kalusová, Dolní Bečva č.p. 584, 756 55  Dolní Bečva 
Radomíra Vysloužilová, Dolní Bečva č.p. 567, 756 55  Dolní Bečva 
Petr Balcar, Dolní Bečva č.p. 339, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslava Měchurová, Dolní Bečva č.p. 542, 756 55  Dolní Bečva 
Zdenka Juříčková, Dolní Bečva č.p. 540, 756 55  Dolní Bečva 
TG CREDIT CZ s.r.o., IDDS: tn465cf 
Božena Vondrusová, Dolní Bečva č.p. 585, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslava Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 567, 756 55  Dolní Bečva 
Petr Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 483, 756 55  Dolní Bečva 
Milada Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 483, 756 55  Dolní Bečva 
Svatopluk Měchura, Dolní Bečva č.p. 542, 756 55  Dolní Bečva 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: d79ch2h 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

  
účastníci podle § 109 písm. e) a f) (veřejnou vyhláškou) 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 877, 878, 1027, 740, 612, 918, 521, 26, 739, 922 a parc. č. 240/6, 240/9, 231/11, 157/6, 168, 169/1, 
231/19, 231/14  v katastrálním území Dolní Bečva 
 
dotčené správní úřady 
Obecní úřad Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
MěÚ Rožnov p.R., odbor výstavby a  ÚP, Letenská č.p. 1918, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
  
ostatní 
Obec Dolní Bečva  – k vyvěšení na úřední desce 
MěÚ Rožnov p.R., finanční odbor  – k vyvěšení na úřední desce 
 
Vypraveno dne: 10.4.2019 
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