Magistrát města Zlína
Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 760 01 Zlín
tel.: 577 630 970, e-mail: petrkupsky@zlin.eu
Město Fryšták
nám. Míru 42
763 16 Fryšták
v zastoupení
Kaninga s.r.o.
Březnická 5565
760 01 Zlín
spis. zn.: MMZL 35670/2018 OŽPaZ
čj.:
MMZL 35670/2018 OŽPaZ-13
oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Kupský
Zlín, 14. 5. 2018
„Prodloužení kanalizace a vodovodu Vítová“ – oznámení o zahájení společného územního a stavební řízení

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako 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, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve
společném územním a stavebním řízení podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j stavebního zákona
oznamuje,
v souladu s § 94m stavebního zákona, že na návrh Města Fryšták, IČO: 00283916, se sídlem nám. Míru 42, 763 16
Fryšták, které v řízení zastupuje společnost Kaninga s.r.o., IČO: 26222183, se sídlem Březnická 5565, 760 01 Zlín,
bylo dne 20. 3. 2018 zahájeno společné územní a stavební řízení ve věci společného povolení stavby prodloužení
vodovodu a kanalizace v lokalitě Fryšták – Vítová, za účelem odkanalizování nemovitostí a zásobování obyvatel
pitnou vodou.
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 255/1, 256/1, 258 a 467 v k. ú. Vítová.
Předmětem společného povolení stavby jsou následující stavební objekty: SO 01 – Vodovod a SO 02 – Kanalizace
splašková.
SO 01 – Vodovod
Tento stavební objekt je tvořen vodovodními řady „V2-2-1“ a „V2-2-1-1“.
Vodovodní řad „V2-2-1“
Navržený vodovodní řad DN 50 z materiálu PE 63 × 5,8 mm celkové délky 167,2 m bude napojen na stávající
vodovodní řad „V2-2“ DN 50 v blízkosti křižovatky místních komunikací na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od
místa napojení vede trasa navrženého vodovodního řadu v souběhu s komunikací severním směrem postupně přes
pozemky 256/1, 255/1, 256/1 a bude ukončena odběrovou soupravou s odvodněním na pozemku parc. č. 258 v k. ú.
Vítová. V místě napojení na stávající vodovod bude osazeno šoupě DN 50 se zemní soupravou. Potrubí vodovodu
bude uloženo do výkopu hloubky min. 1,5 m.
Součástí vodovodního řadu je automatická tlaková stanice typu VDH 2.7/2-400-2 - Hydrovar, umístěná v blízkosti
napojení na stávající vodovodní řad „V2-2“ DN 50 na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Je tvořena podzemní
prefabrikovanou betonovou šachtou a vystrojena dvojicí čerpadel s tlakovou nádrží objemu 50 l. Bude napojena
odvodňovacím potrubím PE 50 × 4,6 mm délky 11 m na šachtu veřejné kanalizace a přípojkou NN délky 21 m.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - X 1157121; Y 517105
konec - X 1156980; Y 517155.
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Vodovodní řad „V2-2-1-1“
Navržený vodovodní řad DN 50 z materiálu PE 63 × 5,8 mm celkové délky 63 m bude napojen na vodovodní řad
„V2-2-1“ DN 50 v místě lomu jeho trasy na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od místa napojení vede trasa
navrženého vodovodního řadu v souběhu s komunikací severním směrem až na pozemek parc. č. 467 v k. ú. Vítová,
kde bude ukončena odběrovou soupravou s odvodněním. V místě napojení na stávající vodovod bude osazeno
šoupě DN 50 se zemní soupravou. Potrubí vodovodu bude uloženo do výkopu hloubky min. 1,5 m.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - X 1157004; Y 517113
konec - X 1156941; Y 517110.
SO 02 – Kanalizace splašková
Tento stavební objekt je tvořen kanalizačními stokami „A“ a „A-1“.
Kanalizační stoka „A“
Navržená stoka splaškové kanalizace z materiálu PVC SN 12 DN 250 celkové délky 164 m bude napojena na
stávající stoku kanalizace DN 250 v blízkosti křižovatky místních komunikací na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú.
Vítová. Od místa napojení vede trasa navržené stoky v souběhu s komunikací severním směrem postupně přes
pozemky 255/1, 256/1 a bude ukončena revizní šachtou na pozemku parc. č. 258 v k. ú. Vítová. Na trase stoky bude
osazeno celkem 9 ks plastových revizních šachet PP DN 1000.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - X 1157117; Y 517098
konec - X 1156982; Y 517157.
Kanalizační stoka „A-1“
Navržená stoka splaškové kanalizace z materiálu PVC SN 12 DN 250 celkové délky 63 m bude napojena na stoku
kanalizace „A“ DN 250 v místě lomu její trasy na pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Vítová. Od místa napojení vede trasa
navržené stoky v souběhu s komunikací severním směrem až na pozemek parc. č. 467 v k. ú. Vítová, kde bude
ukončena revizní šachtou. Na trase stoky budou osazeny 2 ks plastových revizních šachet PP DN 1000.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: počátek - X 1157004; Y 517111
konec - X 1156942; Y 517108.
Vodoprávní úřad v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona, s ohledem na znalost poměrů staveniště a na
předložení dostatečných podkladů pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek jejího provádění, upouští
od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou v souladu s ustanovením
§ 94m odst. 3 stavebního zákona uplatnit svá závazná stanoviska, námitky a připomínky nejpozději do 15 dnů ode
dne doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo
k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Současně se mohou účastníci řízení a dotčené orgány v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu seznámit s podklady
pro vydání rozhodnutí u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Právo nahlédnout do
spisu mohou účastníci řízení realizovat na Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí
4421, 3. patro, kancelář č. 324, v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 17.00 hod., v ostatní pracovní dny po
předchozí dohodě.
Vzhledem k rozsahu některých dotčených pozemků byli do okruhu účastníků řízení, vyjmenovaných v rozdělovníku,
zahrnuti pouze majitelé sousedních pozemků v bezprostřední blízkosti stavby.
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Vodoprávní úřad posoudil řízení s ohledem na okruh jeho účastníků jako řízení s velkým počtem účastníků dle
ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je
v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky.

Ing. Petr Kupský
odborný referent oddělení vodního hospodářství

- otisk úředního razítka -

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení :………………………….

Datum sejmutí: ….…..……………………………..

Rozdělovník:
1/ Účastníci řízení dle § 27 odst.1 spr. řádu ve společném územním a stavebním řízení:
Kaninga s.r.o., Březnická 5565, 760 01 Zlín
2/ Účastníci řízení dle § 27 odst.2 spr. řádu ve společném územním a stavebním řízení, jimž je doručováno formou
veřejné vyhlášky:
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 205/16, 370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům:
parc. č. 250/2, 250/3, 250/4, 253, 255/2, 255/3, 255/4, 256/2, 256/4, 256/5, 257, 259/1, 259/3, 259/4, 260/1, 260/2, 260/3, 262,
263/1, 263/5, 272, 276, 463/47, 463/55, 463/64, 477/7, 477/8 v k. ú. Vítová.
3/ Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín
Magistrát města Zlína, středisko územního plánování – oddělení prostorového plánování
Magistrát města Zlína, OŽPaZ – orgán ochrany přírody
Magistrát města Zlína, OŽPaZ – orgán ochrany ovzduší
Magistrát města Zlína, OŽPaZ – orgán ochrany ZPF

Na vědomí (obyčejně):

Městský úřad Fryšták, Odbor výstavby, Náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták
Město Fryšták, náměstí Míru 43, 76316 Fryšták - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů
a vrácení potvrzené kopie zpět
Magistrát města Zlína – PODATELNA - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení
potvrzené kopie zpět
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