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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 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
dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm.
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona
předloženou žádost na stavbu vodního díla ,,Velké Pavlovice – ul. Nad Zahrady, prodloužení
vodovodu“ na pozemku parc.č. KN 4484/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), v k.ú.
Velké Pavlovice, kterou dne 20.05.2019 podal žadatel město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května
700/40, 691 01 Velké Pavlovice, IČO: 00283703 v zastoupení na základě plné moci PROJEKCE
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ s. r. o., Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČO: 29319706 (dále

jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení
I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona
ve společném povolení schvaluje
stavební záměr
k provedení stavby vodního díla ,,Velké Pavlovice – ul. Nad Zahrady, prodloužení vodovodu“ na
pozemku parc.č. KN 4484/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), v k.ú. Velké
Pavlovice.

Situace v území:
Stavba je situována v severovýchodní části zastavěného území města na veřejném prostranství
ul. Nad Zahrady, po pravé straně trati.
Druh a účel stavby:
Jedná se o liniovou stavbu – prodloužení vodovodního řadu za účelem dobudování části
infrastruktury v lokalitě.
Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:
Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. KN 4484/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví
žadatele) v k.ú. Velké Pavlovice v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem č. C.2 (součást
projektové dokumentace) v měřítku 1 : 250, kde je umístění stavebního objektu vyznačeno.
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Připojení na stávající vodovodní potrubí PVC prof. 110 mm bude ve stávajícím uzlu v ulici Nad
Zahrady. Trasa navrhovaného vodovodního potrubí bude vedena územím převážně se
zpevněným povrchem, po pravé straně železniční tratě.
-

vodovodní řad PE100RC, SDR 17, prof. 90 mm v délce 85 m s osazením 2 podzemní
hydranty DN80

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci ,,Velké Pavlovice –
ul. Nad Zahrady, prodloužení vodovodu z 01/2019.
I.

stanovuje povinnosti a podmínky

pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a
ustanovení § 94p stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 01/2019, kterou vypracovala
společnost Projekce inženýrských sítí s. r. o., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČO: 29319706,
ČKAIT 1004184 – Jiří Třináctý, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství, specializace stavby zdravotnětechnické; ověřené vodoprávním úřadem ve
společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního
úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem č. C.2. v měřítku 1:250,
projektové dokumentace Projekce inženýrských sítí s. r. o., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČO:
29319706, ČKAIT 1004184 – Jiří Třináctý, DiS. (koordinační situační výkres je součástí
projektové dokumentace).
3. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují pozemek parc.č. KN 4484/2 (druh v k.ú.
Velké Pavlovice, jako pozemek stavební a zařízení staveniště.
4. Soulad s ÚPD: z hlediska platného ÚP Velké Pavlovice, účinným od 17. dubna 2013,
Změnou č. 1 Územního plánu Velké Pavlovice, účinnou od 07. dubna 2018 je záměr
v souladu.
5. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 160
stavebního zákona.
6. Stavba bude prováděna: dodavatelsky – na základě výběrového řízení
7. Termín zahájení stavby, včetně jména oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem
písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu 15 dnů předem.
8. Stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2021
9. 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 místě až do dokončení stavby.
10. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
11. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
12. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
13. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
14. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp.
stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání
15. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou
hrazeny podle platných předpisů.
16. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové
náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb.,
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o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK ze dne 14.03.2019,
č.j.: KHSJM 13634/2019/BV/HOK:
1. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude předložen doklad o tom, že v navrhované stavbě byly
použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku pitné vody odebrané
z koncového hydrantu nové části vodovodu, v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhl. MZ č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody ve znění pozdějších změn. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna
u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

19. Bude dodrženo vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 17.04.2019, č.j.:
POZ-2019-001145:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Pokud by společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. neprováděla stavbu vodovodu, požadujeme,
aby zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče byl přizván k zahájení prací na vodovodu,
k vytyčení stáv. vodovodního řadu PVC DN 100 mm, k propojení nového vodovodu se stávajícími,
k průběžným a dokončovacím pracem i k tlakové zkoušce potrubí. Zprovoznění vodovodu je možné až
po prokázání hygienické nezávadnosti zprovozňovaného potrubí (labor. rozborem vody). Kontroly
budou potvrzeny zápisy ve stavebním deníku.
Při pokládce potrubí vodovodu je nutno dodržovat navržené vzdálenosti, jež v souladu s ČSN 73 6005
"Prostorové uspořádání sítí technického vybavení", při souběhu a křížení s ostatními sítěmi. Při
realizaci vodovodu musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodu ve smyslu § 23 zák. č. 274/2001 Sb.
(tzn. min. 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) ve vztahu ke stáv. vzrostlé zeleni, k plotům,
sloupům či jiným objektům.
Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodního zařízení ani přístup k němu. Vodovodní
armatury musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.
Nad potrubím vodovodu bude upevněn hledací vodič min. CYKY 6 mm2, který bude vyveden do
poklopů armatur. U armatur bude osazen sloupek s tabulkou. Pokud se budou poklopy od šoupátka a
hydrantu nacházet v nezpevněné ploše, musí být obdlážděny dvěma řadami kostek. Zemní souprava na
ovládání armatur musí zůstat funkční. Kontroly budou potvrzeny zápisy ve stavebním deníku.
Budoucí provozovatel bude přizván k předání dokončené stavby mezi zhotovitelem vodního díla
investorem. Smlouva o provozování musí být uzavřená min. 14 dnů před kolaudací díla.
Zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. budou nejpozději 14 dnů před závěrečnou
kontrolní prohlídkou (kolaudací stavby) předány podklady uvedené v tomto vyjádření.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření a souhlasu E.ON Distribuce s. r. o.,
zn.: S40325-16315081 ze dne 27.03.2019:
1) Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a. s. (dále jen ECD), bude řešena
přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení
zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle
platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do
plastových chrániček, apod.) a to na základ písemné objednávky investora předané na ECZR
neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné
výši.
4) Případné betonové základy je nezbytné umístit minimálně 0,5 m od kabelových rozvodů. Projektová
dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
5) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného
souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se
konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale
informováni.
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7) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné
stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle
pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce.
8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů
pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení vyhrazujeme při vytyčení nebo po
jeho odkrytí.
10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
11) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
13) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a)
zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti
nad 6 t.
14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o
existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho
blízkosti ze dne 15.03.2019.
15) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru
tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení
dle platné ČSN 50 110-1.
16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního
vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového
stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

21. Bude dodrženo stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 15.03.2019, zn. 5001882197:
- STL plynovod PE dn 63 a STL přípojky
Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a
2. Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm. K souběhu vodovodního
potrubí s PZ může dojít v minimální vzdáleností 500 mm.
Úhel křížení PZ s vodovodním potrubí bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může
být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
Náklady budou hrazeny investorem stavby.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a plynových přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a
činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebudou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této
změně.
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy povede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www.gridservices.cz ). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na své náklady. Bez vytyčení trasy a
přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
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4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za
zahájení stavební činnosti.
Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo
ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude
těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
Stavebník je povinen neprodleně telefonicky oznámit každé sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební
činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní
oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V
případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy
provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci a nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést
na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány
těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražní fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN
EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních
uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

22. Bude dodrženo stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne
26.03.2019, zn. 8318/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT:
1. Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních stave
a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy
a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
2. Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace). Provozovatel
dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vliv způsobené železničním provozem na
předmětnou stavbu resp. její funkčnost.
3. Zahájení stavby bude oznámeno 14 dní předem vedoucímu PSTO Mutěnice.
4. Stavbou nesmí být narušeno a znečištěno odvodnění žel. tělesa a funkčnosti drážních odvodňovacích
zařízení (příkopy, vpusti, propustky,..).
5. Realizací stavby nesmí dojít k omezení rozhledových poměrů na žel. přejezdu v km 5,859 (P7142) TÚ
2091. V tomto prostoru nesmí být uskladněn materiál, odstavena mechanizace a ukládány předměty
omezující rozhledové poměry.
6. K ukončení stavby bude přizván VPS Mutěnice za účelem kontroly splnění výše uvedených podmínek.
7. V prostoru žel. propustku ev km 5,800 TÚ 2091 (tzn. mezi staničením 30,0 a 39,0 vodovod) je třeba
vodovod provést tak, aby mohla být jeho trasa při čištění propustku pojížděna stavební technikou. Při
výkopových pracích nesmí dojít ke znečištění či zanesení žel. propustku ev. km 5,800 TÚ 2019 ve správě
SŽDC.
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8. Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad, nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo
v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb.

23. Bude dodrženo vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č.j.: 558676/19 ze
dne 01.03.2019:
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí,
aby stavebník a/nebo žadatel je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádost, provedl stavbu a/nebo
činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.
III.
Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle §
27 odst. 1 je žadatel - město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice, IČO:
00283703.

Odůvodnění
Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 20.05.2019 žádost investora
(dále jen stavebník) – město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice,
IČO: 00283703 v zastoupení na základě plné moci PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ s. r. o., Jiří
Třináctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČO: 29319706 o vydání společného územního

rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu vodního díla
,,Velké Pavlovice – ul. Nad Zahrady, prodloužení vodovodu“ na pozemku parc.č. KN 4484/2 (druh
pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), v k.ú. Velké Pavlovice. Uvedeným dnem bylo

zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s §
94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:
a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu
b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných pásem.
- napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající
- napojení na technickou infastrukturu řešeno vlastním napojením – viz předmět povolované
stavby – prodloužení vodovodního řadu.
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů.
- byla doložena závazná stanoviska
-

závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OÚP ze dne 09.05.2019, č.j.: MUH/ 28056/19/357
stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 21.03.2019, č.j.: MUH/15287/19/492
závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 21.03.2019, č.j.:
MUH/18404/19/1
souhlasné závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Břeclav ze dne 20.03.2019, ev.č.: HSBM-4-25-4/4-POKŘ
2019
závazné stanovisko KHS JmK ze dne 14.03.2019, č.j.: KHSJM 13634/2019/BV/HOK
stanovisko Správa železniční dopravní cesty ze dne 26.03.2019, zn.: 8318/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT

a podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.
Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda
- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu, zjistil, že ano
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Budou
využity stávající místní komunikace k příjezdu ke stavbě.
- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.
6
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V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho
vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona
a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:
- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké
Pavlovice, IČO: 00283703

- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – město
Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice, IČO: 00283703

- dle ustanovení § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem – pozemek je ve vlastnictví stavebníka
- dle ustanovení § 94k písm. e) osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným
povolením přímo dotčeno – v souladu s § 94l odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí (velký počet účastníků řízení) - pozemky KN 4484/23, 4484/22, 4484/21,
4484/19, 4484/18, 4484/17, 4484/16, 4484/15, 4484/13, 4484/12, 4484/11, 4484/10, 4484/9,
4484/8, 4484/7, 4484/6, 4484/5, 4484/47, 4484/4
Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1
stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů,
opatřením ze dne 20.06.2019 vedeným pod spisovou značkou: OZP/7078/19/492, oznámil výše
vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m
odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře
známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu 15-ti dnů ode dne doručení
oznámení o zahájené společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a
námitek účastníků řízení. Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou
vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování
námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a také dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a sdělil, že rozhodnutí nebude
vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek
dotčených orgánů.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnily návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15-ti dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a
námitek, počala účastníkům společného řízení běžet 3-denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke
shromážděným podkladům společného rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.
Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí žádný
z účastníků nevyjádřil.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a 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:
-

3x projektová dokumentace (datum 01/2019)
závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OÚP ze dne 09.05.2019, č.j.: MUH/ 28056/19/357
vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 17.04.2019, č.j.:POZ-2019-001145
závazné stanovisko Ministerstvo obrany ze dne 28.03.2019, sp.zn.: 90797/2019-1150-OÚZ-BR
stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 21.03.2019, č.j.: MUH/15287/19/492
závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 21.03.2019, č.j.: MUH/18404/19/1
vyjádření CETIN ze dne 01.03.2019, č.j.: 558676/19
vyjádření E.ON Distribuce, a. s. ze dne 27.03.2019, zn. S40325-16315081
vyjádření E.ON Distribuce, a. s. ze dne 15.03.2019, zn. E7456-16308944
stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 15.03.2019, zn. 5001882197
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-

souhlasné závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Břeclav ze dne 20.03.2019, ev.č.: HSBM-4-25-4/4-POKŘ-2019
závazné stanovisko KHS JmK ze dne 14.03.2019, č.j.: KHSJM 13634/2019/BV/HOK
stanovisko Správa železniční dopravní cesty ze dne 26.03.2019, zn.: 8318/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT
stanovisko ČE-Telematika a. s. ze dne 06.03.2019, č.j.: 1201903804
vyjádření města Velké Pavlovice ze dne 14.03.2019
plná moc pro Projekce inženýrských sítí s. r. o., Jiří Třináctý, DiS.
plán kontrolních prohlídek stavby

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem
oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil
vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou
stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí,
ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky
a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k 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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené
dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také
štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5
let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
Společné povolení pozbývá platnost též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka
o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu
platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
společného povolení.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ
Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na
úřední desce MěÚ Hustopeče)
Vyvěšeno dne:……………..

Sejmuto dne:……………………

Vyvěšeno v elektronické podobě dne…………………
Podpis a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující
v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem
nebo územním samosprávným celkem je od poplatku osvobozeno – položka 18 sazebníku
správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží:
Účastníci řízení § 94k stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu:
(dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou)
Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice
v zastoupení PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ s. r. o., Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou
4, 690 02 Břeclav
E.ON Distribuce, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
Účastníci řízení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:
4484/23, 4484/22, 4484/21, 4484/19, 4484/18, 4484/17, 4484/16, 4484/15, 4484/13, 4484/12,
4484/11, 4484/10, 4484/9, 4484/8, 4484/7, 4484/6, 4484/5, 4484/47, 4484/4
Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 609
02 Břeclav
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování - zde
Na vyvěšení:
(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem
v místě obvyklém)
MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Městský úřad Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice
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