Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Naše č. j.:
Spisová zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MUUH-SŽP/32330/2020/SchE
Spis/ 4970/2020

Datum:

6. května 2020

Mgr. Eva Schneiderová
572 525 857
eva.schneiderova@mesto-uh.cz

Obec Ostrožská Nová Ves, IČO 00291200
Záhumení č. p. 1022
687 22 Ostrožská Nová Ves
v zastoupení
Ing. Karel Vaštík, IČO 03857221
Lideřovská č. p. 14
Lidéřovice
696 61 Vnorovy

I-3070
Ostrožská Nová Ves, ulice Dolní, rekonstrukce kanalizace - II. etapa

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
o společném povolení stavby vodního díla
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního
úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle
ustanovení § 104 odst. 2 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 místně příslušný vodoprávní úřad dle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s § 94m
stavebního zákona a § 115 vodního zákona oznamuje
zahájení vodoprávního řízení
ve věci umístění a povolení stavby vodního díla
„Ostrožská Nová Ves, ulice Dolní, rekonstrukce kanalizace - II. etapa“ dle § 15 vodního zákona a
§ 94p stavebního zákona na pozemcích parcela číslo 5108/5, 5244/1, 5245, 5254, 5255, 7230 v
katastrálním území Ostrožská Nová Ves.
Žadatelem je obec Ostrožská Nová Ves, IČO 00291200, Záhumení č.p. 1022, 687 22 Ostrožská Nová
Ves zastoupená na základě plné moci Ing. Karlem Vaštíkem, IČO 03857221, Lideřovská č.p. 14,
Lidéřovice, 696 61 Vnorovy.
Popis stavby:
Stavbou bude provedena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Dolní
v obci Ostrožská Nová Ves a to v úseku od křižovatky místních ulic u rodinného domu č.p. 1001 po křížení
ulice Dolní s ulicí Lhotská.
Stoka C2 bude nově provedena z PP trub DN 300 o délce 125,0 m – stoka bude napojena u šachty Š 207
na pozemku parc. č. 5245 před rodinným domem č.p. 1001 na stávající stoku a vedena pravým jízdním
pruhem komunikace po vrcholovou šachtu Š 394 na pozemku parc. č. 5245 před rodinným domem
č.p. 706. Na stoku bude napojeno 20 přípojek a 8 uličních vpustí potrubím z PP trub DN 150.
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Stoka E4 bude nově provedena z PP trub DN 300 o délce 113,2 m – stoka bude vedena od vrcholové
šachty Š 394 na pozemku parc. č. 5245 před rodinným domem č.p. 706 převážně pravým jízdním pruhem
komunikace po šachtu Š 327 na pozemku parc. č. 5108/2 v křižovatce ulic Dolní a Lhotská. Na stoku bude
napojeno 23 přípojek a 8 uličních vpustí potrubím z PP trub DN 150.
Stávající potrubí nepotřebných stok bude odstraněno nebo zaplněno popílkocementovou suspenzí.
Projektovou dokumentaci stavby v lednu 2020 vypracoval Ing. Karel Vaštík - autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství. Předpokládaný termín dokončení stavby je září 2020.
Spis je k dispozici k nahlédnutí na našem odboru v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do 17.00
hod.).
V souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští vodoprávní úřad od ohledání na místě
a ústního jednání.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou dle ustanovení § 94m a § 94n stavebního zákona uplatnit svá
závazné stanoviska, námitky nebo důkazy nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později podaným závazným stanoviskům, námitkám nebo důkazům nebude přihlédnuto.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí
být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením § 94n odst. 2 stavebního zákona 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.
V souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je zahájení řízení oznamováno veřejnou vyhláškou.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a
Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves, 15. den je dnem doručení.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mgr. Eva Schneiderová
referentka vodoprávního úřadu
Upozornění pro žadatele:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl
vyměřen ve výši 3 500,- Kč.
Správní poplatek zaplaťte ve prospěch účtu 000019-1543078319/0800, variabilní symbol č. 9109100497.
Platbu je možné provést i hotově v pokladně Městského úřadu, Masarykovo nám. č.p. 19, Uherské
Hradiště.
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Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Ostrožská Nová Ves, IČO 00291200, Záhumení č. p. 1022, 687 22 Ostrožská Nová Ves
(v zastoupení Ing. Karel Vaštík, Lideřovská č. p. 14, Lidéřovice, 696 61 Vnorovy, DS: PFO, xh6vi8x)
Antonín Janča, Dědina č. p. 12, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Alena Gajdošíková, Boženy Němcové č. p. 774, 686 01 Uherské Hradiště 1
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS:
PO, nf5dxbu
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:
osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k následujícím pozemkům a stavbám na nich může
být společným povolením dotčeno
parcela číslo 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 43, 47, 51, 53, 58, 62, 64, 68, 72, 76, 80, 81, 84/1, 203, 207/1,
212, 216, 217, 220, 223, 227, 231, 233, 236, 240, 244, 247, 251, 255, 258, 262, 5108/2, 5250, 5251, 5252,
5253, 5256, 5257, 5258, 5259, 5261, 7230, 7237, 7238, 7239
v k.ú. Ostrožská Nová Ves
a osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo ke stavbám na pozemcích, na nichž má být
stavební záměr uskutečněn, může být společným povolením dotčeno.
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče – úřad územního plánování
Městský úřad Uherský Ostroh – odbor stavebního úřadu, Zámecká č. p. 24, 687 24 Uherský Ostroh, DS:
OVM, vm7bs3x
Na vědomí:
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí – oddělení dopravního
úřadu

S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení potvrzeného oznámení zpět:
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, paní Halodová a Obecní úřad Ostrožská Nová Ves.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:
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