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Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  bez jednání  

Veřejnou vyhláškou 
 
Dne 30.10.2019 obdržel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí 
žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla podle projektové dokumentace 
„Rusava – doplnění vodovodu a kanalizace“, které bude umístěno na pozemcích parcelní 
čísla 120, 2683, 121/6, 2768/1, 114/1, 111/31, 2682, 111/63, 111/82, 111/11, 111/15, 
111/16, 111/27, 101/8, 2676/2, 99/1, 100/1, 101/1, 18/2, 15/6, 14/1, 14/3 v katastrálním 
území Rusava. Žádost podala Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, IČ: 00287709,  
v zastoupení na základě plné moci společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., 
Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, pověřená osoba Jana Bezděková. 
 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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, dále jen vodní zákon, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení  
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon, místně příslušný 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen správní řád, 
 

o z n a m u j e 
 
všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem doručení žádosti bylo zahájeno 
vodoprávní řízení ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a v souladu  
s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 25 a § 144 správního 
řádu  
 

ve věci povolení stavby vodního díla podle projektové dokumentace „Rusava – doplnění 
vodovodu a kanalizace“ v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona  
a ustanovením § 115 stavebního zákona. 
 

Základní údaje o záměru: 

Druh vodního díla: stavba vodovodu a kanalizačních stok - § 55 odst. 1 
písm. c) vodního zákona 

Popis místa vodního díla: HGR Flyšové sedimenty v povodí Moravy, kraj Zlínský, 
obec Rusava, katastrální území Rusava, stavební 
pozemky p. č. 120, 2683, 121/6, 2768/1, 114/1, 111/31, 
2682, 111/63, 111/82, 111/11, 111/15, 111/16, 111/27, 
101/8, 2676/2, 99/1, 100/1, 101/1, 18/2, 15/6, 14/1, 14/3.  

 

Účel stavby vodního díla: odvádění odpadních a dešťových vod, zásobování 
pitnou vodou 
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Členění vodního díla:            SO 01 – Splašková kanalizace 

SO 02 – Dešťová kanalizace 

SO 03 – Vodovod  
 

Popis stavby vodního díla: Jedná se o novou stavbu splaškové a dešťové 
kanalizace, začleněné do jednotného kanalizačního 
systému v obci Rusava. Součástí projektové 
dokumentace je stavba vodovodu v části Šmarhánky, 
kde je potřeba zkapacitnění vodovodní sítě. Součástí 
stavby jsou odbočky. 

Základní kapacity stavby: 

SO 01 – Splašková kanalizace – PVC DN250 SN8, DL. 505,00 m 

SO 02 – Dešťová kanalizace – PVC DN500 SN10, DL. 302,00 m 

SO 03 – Vodovod – PE100 SDR17, PN10, d110x6,6 mm, DL. 405,00 m 

Odbočky kanalizačních (splaškových, dešťových) přípojek– PVC DN150 SN8, počet 9 ks, 

       DL. 56,80 m 

Odbočky vodovodních přípojek – PE100 SDR11, PN 16, d32x3,0 mm, počet 17 ks,  

       DL 20,70 m 
SO 03 – Vodovod  
Navrhovaný vodovodní řad je součástí stávající vodovodní sítě v obci Rusava. Stavební 
objekt řeší zásobování pitnou vodou část obce Rusava – Šmarhánky, ale současně plní 
funkci protipožární ochrany. Na potrubí jsou rozmístěny dva podzemní hydranty (H1 – H2, 
přičemž hydrant H2 je navržen jako výměna stávajícího hydrantu v původním místě), s max. 
odstupovou vzdáleností 400 m. Vodovod je veden převážně v místní asfaltové komunikaci 
nebo její krajnici, v travním porostu nebo ve zpevněné ploše. 
 
SO 02 – Dešťová kanalizace 
Potrubí navrhované dešťové kanalizace má za úkol odvedení srážkových vod ze 
zpevněných komunikací a ploch a ze střech přilehlých objektů. Projektované potrubí bude 
napojeno v místě stávající šachty na dešťový úsek kanalizace, který je v současné době 
vedený pod komunikací III/43816. Stávající potrubí je ukončeno výustním objektem, 
uloženým ve břehu toku Rusava. Potrubí kanalizace dešťové je v délce 282,50 m navrženo 
v trase souběžně s navrhovanou kanalizací splaškovou. Součástí stavby je výměna 
stávajícího lapáku splavenin a jeho napojení na projektovanou dešťovou kanalizaci. 
 
SO 01 – Splašková kanalizace 
Navrhovaná stoka splaškové kanalizace má za úkol odvedení důsledně oddělených 
splaškových vod na stávající ČOV. Potrubí kanalizace bude napojeno na stávající jednotnou 
kanalizaci, která je uložena souběžně s asfatovou komunikací III/43816. Napojení na 
stávající kanalizační stoku bude provedeno osazením nové revizní šachty.  
 
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona odstupuje od ústního jednání, jelikož jsou mu 
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.  
Ve věci stavby vodního díla stanovuje vodoprávní úřad lhůtu v souladu s ustanovením § 112 
odst. 2 stavebního zákona na podání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek 
dotčených orgánů nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K později 
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje správní orgán 
písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ustanoveními § 112 odst. 1 stavebního zákona  
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a § 25 a 144 správního řádu. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení  
o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení identifikují podle ustanovení  
§ 109 písm. e) a f) stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí přímo dotčených vlivem stavebního záměru. 
 
 

Žadatel doložil následující doklady: 

 žádost o vydání povolení ke stavbě vodního díla ze dne 30.10.2019, 

 plnou moc opravňující společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 
760 01 Zlín, IČ: 01643541, zastupovat žadatele a pověření, 

 kopii katastrální mapy území, kterého se povolení týká, 

 výpisy z katastru nemovitostí,  

 projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby vodního díla „Rusava – doplnění 
vodovodu a kanalizace“, kterou kterou vypracovala Jana Bezděková, ze společnosti 
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, 
autorizovaná inženýrka pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
specializace stavby zdravotně technické, ČKAIT 1202069, v 08/2019, 

 souhlasy k provedení stavebního záměru podle ust. § 184a stavebního zákona, 
vyznačené na situačním výkresu, 

 územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem 
územního plánování a stavebního řádu, ze dne 02.08.2019, pod č. j.: MUBPH 
18093/2019,  

 vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 05.09.2019, 
vydané pod č. j.: 731057/19, 

 vyjádření společnosti ČD - Telematika a.s., ze dne 26.08.2019, vydané pod č. j.: 
1201914416, 

 vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 31.01.2019, vydané pod 
zn.: MW9910124669108273, 

 vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 31.01.2019, vydané pod zn.: 
H18502-16302264, 

 souhlas společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 06.04.2019, vydaný pod L4570-
16316904, 

 vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 31.01.2019, vydané pod 
zn.: E04503/19, 

 vyjádření společnosti České radiokomunikace, a.s., ze dne 31.01.2019, vydané pod 
zn.: UPTS/OS/211593/2019, 

 vyjádření společnosti Satturn Holešov spol. s r.o., ze dne 04.02.2019, 

 vyjádření společnosti RUSAVAK s.r.o., ze dne 06.02.2019, vydané pod č. j.: 
RUS16/19, 

 závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, ze dne 25.09.2019, vydané pod sp. zn.: 
94637/2019-1150-OÚZ-BR, 

 vyjádření obce Rusava ze dne 08.02.2019, vydané pod č. j.: OURU 69/19, 

 vyjádření Obecního úřadu Rusava, Odboru dopravně správního, ze dne 08.02.2019, 
vydané pod č. j.: OURU 69/19, 

 rozhodnutí Obecního úřadu Rusava, Odboru dopravně správního, ze dne 17.06.2019, 
vydané pod č. j.: OURU 316/19, 

 koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, ze dne 
21.10.2019, vydané pod č. j.: MUBPH 20884/2019, 
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 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ze dne 
27.09.2019, vydané pod č. j.: HSZL-4994-2/KM-2019, 

 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, ze dne 10.09.2019, 
vydané pod č. j.: KHSZL 22395/2019, 

 vyjádření Národního památkového ústavu ÚOP Kroměříž, ze dne 05.02.2019, vydané 
pod zn.: NPU-373/9646/2019, 

 vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR, ze dne 18.02.2019, vydané pod č. j.: 
KRPZ-22334-1/ČJ-2019-150806, 

 vyjádření Archeologického ústavu, AV ČT, Brno, v.v.i., ze dne 08.02.2019, pod zn.: 
ARUB/734/19, 

 vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., ze dne 04.03.2019, vydané pod zn.: 
ŘSZKKM01453/19-228, 

 vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní správa Vsetín, ze dne 31.08.2018, 
vydané pod zn.: LCR117/000595/2019, 

 souhlas obce Brusné, ze dne 25.02.2019, vydaný pod č. j.: BR567/2019. 
 
Vzhledem k tomu, že jsou podklady pro správní řízení úplné, dává se účastníkům řízení 
podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se i k podkladům před 
vydáním rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout 
do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního 
prostředí (budova zámku), Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem v 1. patře,  
na úseku vodního hospodářství, dveře č. 15, vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 
hodin, nebo v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě. 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 

v.r. 
Ing. Michaela Kubějová 
referentka na úseku vodního hospodářství 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem a v obci Rusava a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Poslední den této lhůty je dnem doručení. Současně tímto zdvořile žádáme odbor vnitřní 
správy, MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odd. evidence majetku a nakupování – vedení úřední 
desky o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup. 
Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět. 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………….   Sejmuto dne: ……………………… 
 

 
 

Dálkový přístup: ………………..   Dálkový přístup: ………………….. 
 

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 
Správní poplatek ve výši 3.000 Kč bude uhrazen žadatelem na pokladně Městského úřadu Bystřice 
pod Hostýnem nebo převodem na účet číslo: 27-1477670217/0100, pod variabilním symbolem 
1012000712. 
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Rozdělovník:  
 

Účastníci vodoprávního řízení - § 115 vodního zákona: 
 ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou): 

Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, v zastoupení CENTROPROJEKT GROUP a.s., 
Štefánikova 167, 760 01 Zlín 

 ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou): 
Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 

 

Účastníci stavebního řízení - § 109 stavebního zákona, písm.: 

 ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou): 

a) Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, v zastoupení CENTROPROJEKT GROUP a.s., 
Štefánikova 167, 760 01 Zlín 

c) Zdeněk Hradil, Rusava č.p. 2, 768 41 Rusava 
Josef Bartek, Rusava č.p. 133, 768 41 Rusava 
Zdeněk Bartek, Rusava č.p. 39, 768 41 Rusava 
Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Brusné 
Ing. Oldřich Zakopal, Nivy II 4246, 760 01 Zlín 

d) E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Ing. Roman Nedbal, V Lukách 825, 538 03 Heřmanův Městec 
Milan Daniel, Postoupky 203, 767 01 Kroměříž  
SJM Josef Totek a Naďa Totková, Plačkov 1588, 769 01 Holešov  
Zdeňka Moláčková, Polní 212/24, Vážany, 767 01 Kroměříž  
SJM Dr. Josef Smýkal a Irena Smýkalová, U Letiště 1150/3, 769 01 Holešov  
SJM Ing. Lubomír Chmela a Ladislava Chmelová, Tyršova 1477, 769 01 Holešov 
SJM JUDr. Václav Lang a Květoslava Langová, Novosady 1363, 769 01 Holešov  
SJM Ing. arch. Ladislav Pastrnek a MVDr. Marta Pastrnková, Kroužky 797, 768 61 Bystřice 
pod Hostýnem 

 

 ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu: 

o doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů prostřednictvím 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem, OÚ Rusava: 

 

e) identifikace označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 
  stavebního záměru: p. č. 15/4, 14/15, 14/18, 13/1, st. 757, st. 870, 14/4, 14/22, 14/2, st. 
413, 15/7, 16/12, 16/11, 16/6, 19/3, 16/13, st. 449, 16/2, 98, 19/12, 19/1, st. 10, st. 9, st. 
751, 101/7, st. 2621, 101/11, st. 943, 111/26, 99/2, st. 400, 99/3, 2922, st. 7/2, 112/2, 112/1, 
111/10, st. 720, st. 401, 2786, 111/62, 114/4, 111/30, 114/9, st. 378, 114/8, 114/2, st. 5, 
114/22, st. 377/1, st. 377/2, 111/70, 111/12, 111/5, 121/5, 119, 2953, 122/2, 2952, 122/16, 
122/9, st. 342, st. 333, 2684/39, 118, st. 327, 2684/1 v k. ú. Rusava;  

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
Satturn Holešov spol. s.r.o., Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov 

      Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., k Majáku 5001, 760 01 Zlín 
Krajské ředitelství Policie zlínského kraje, Dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 
Kroměříž 
RUSAVAK s.r.o., Rusava 248, 768 45 Rusava 
 

f) identifikace označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí: p. č. 14/15, 16/2, 112/1, 
2684/39, 2684/1 v k. ú. Rusava 

 

Dotčené orgány: 
Obecní úřad Rusava, Odbor dopravně správní, Rusava 248, 768 45 Rusava 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
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