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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
podle § 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 (dále jen "vodní zákon"),
a speciální stavební úřad pro vodní díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm.
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve společném
územním a stavebním řízení posoudil žádosti, které dne 25.08.2021 podala
Obec Rybí, IČO 00600741, Rybí č.p. 380, 742 65 Rybí
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle
§ 94p odst. 1 stavebního zákona ve společném povolení
schvaluje stavební záměr
stavby:

"Prodloužení vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1)"
a
"Prodloužení vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1) –
DODATEK D1: Propoj vodovodu na p.č. st. 144"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 144 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 146/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 200
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 207 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 307 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 411 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 425 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 564 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 16/1 (ostatní plocha), parc. č. 20 (ostatní plocha),
parc. č. 31/3 (zahrada), parc. č. 39/2 (ostatní plocha), parc. č. 40/1 (zahrada), parc. č. 40/2
(zahrada), parc. č. 1710/14 (ostatní plocha), parc. č. 1713/1 (ostatní plocha), parc. č. 1714 (ostatní
plocha), parc. č. 1716/1 (ostatní plocha), parc. č. 1717/3 (ostatní plocha), parc. č. 1717/6 (ostatní
plocha), parc. č. 1746 (vodní plocha), parc. č. 1747/1 (ostatní plocha), parc. č. 1847 (ostatní
plocha) v katastrálním území Rybí.
ADRESA
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY
ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ
facebook.com/novyjicin
IČO 00298212
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Druh a účel stavby:
Prodloužení vodovodního řadu DN 80 mm, DN 50 mm včetně propojení 4 ks a výměna 9 ks
stávajících vodovodních přípojek. Propojení projektovaného vodovodu se stávajícím vodovodem
PVC DN 100 mm včetně přepojení 1 ks a výměny 1 ks vodovodní přípojky. Prodloužení a propoj
vodovodního řadu bude sloužit k zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou.
Umístění stavby vodního díla na pozemku:
Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod PVC DN 100 mm poblíž RD č.p. 60 na
pozemku st.p. 144 v k.ú. Rybí. Vodovodní potrubí je vedeno pod tělesem komunikace na
pozemku parc.č. 1717/6, 1717/9, 1717/3, 1746, 1716/1, 1747/1, 1713/1, 20 a 16/1 v k.ú. Rybí.
Umístění trasy vodovodu a vodovodních přípojek je patrné z přílohy č. 1 a 2. tohoto rozhodnutí.
Určení prostorového řešení stavby, základní údaje o stavbě a jejím členění:
Předmětem projektové dokumentace pro vydání společného povolení nazvané "Prodloužení
vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1)" zpracované a autorizované v listopadu
2020 Ing. Lubomírem Novákem je nový vodovodní řad – stavební objekt SO 01 – z potrubí PE 100
RC SDR 11, DN 80 mm o celkové délce cca 251 m. Současně bude provedeno přepojení
a výměna nevyhovujícího potrubí PE DN 50 mm směrem k RD č.p. 204, které je nově navrženo
z potrubí PE 100 RC SDR 11 DN 50 mm o celkové délce cca 28 m. Dále bude přepojen vodovodní
řad PE DN 32 mm v délce cca 3 m pomocí potrubí PE 100 RC SDR 11 DN 50 mm u RD č.p. 302
na konci nově navrženého vodovodního řadu.
Součástí prací bude – stavební objekt SO 02 – přepojení a rekonstrukce 4 ks stávajících
vodovodních přípojek z potrubí PE DN 25 mm a přepojení s výměnou 9 ks vodovodních přípojek
z potrubí PE DN 25 mm. Zároveň budou odpojeny stávající přípojky, které jsou napojeny za
potokem od původního řadu.
Předložená projektová dokumentace pro vydání společného povolení nazvaná „Prodloužení
vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1) – DODATEK D1: Propoj vodovodu na
p.č. st. 144“, zpracovaná a autorizovaná v dubnu 2021 Ing. Lubomírem Novákem , řeší propoj
vodovodního řadu – stavební objekt SO 01 – v ulici Malá strana se stávajícím vodovodem PVC
DN 100 mm, který je ukončen na st.p. 144 u RD č.p. 60 na druhé straně silnice Rybí – Štramberk.
Nový propoj vodovodního řadu je navržen z potrubí PE 100 RC SDR 11, DN 80 mm o celkové
délce cca 20 m. Cca 4 m od místa napojení trasa navrženého vodovodu kříží stávající jednotnou
kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 300 mm spodem. V místě křížení bude vodovodní potrubí
uloženo ve vodotěsné chráničce z PE SDR 11 řízeného podvrtu (D 160x14,6 mm) o délce 17,2 m
s dostatečným přesahem více než 3 m, s utěsněním konců vodotěsnými manžetami.
Součástí prací bude – stavební objekt SO 02 – úprava nivelety již navrženého vodovodu a dále
přepojení stávající vodovodní přípojky z potrubí PE DN 25 mm v délce 2,9 m k RD č.p. 158
a výměna vodovodní přípojky k RD č.p. 253.
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí povodí: 2-01-01-1091-0-00-00
Kód a název útvaru povrchových vod: HOD_0100 – Sedlnice od pramene po ústí do toku Odra
Orientační určení polohy vodního díla (souřadnice JTSK):
Vodovodní řad – začátek propoje:
Y= - 487406.79 X= - 1126257.69
– konec propoje:
Y= - 487400.31 X= - 1126230.63
Vodovodní řad – začátek úseku:
– konec úseku:

Y= - 487400.31 X= - 1126230.63
Y= - 487284.36 X= - 1126048.13

Podmínky pro umístění a provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p
odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavby budou umístěny a provedeny podle projektových dokumentací ověřených ve
vodoprávním řízení, které zpracoval v listopadu 2020 a v dubnu 2021 autorizovaný inženýr
Ing. Lubomír Novák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100472,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
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Umístění staveb je zřejmé z katastrálních situačních výkresů, které jsou nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí jako přílohy č. 1 a č. 2.
Pro realizaci stavby se vymezují pozemky st. p. 9, 144, 146/2, 156/1, 157, 170, 200, 207, 307,
411, 425, 564, parc. č. 16/1, 20, 31/3, 39/2,. 40/1, 40/2, 1710/14, 1713/1, 1714,. 1716/1,
1717/3, 1717/6, 1746, 1747/1 a 1847 v katastrálním území Rybí.
Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem.
Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
Při provádění stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů:
a) Budou respektovány podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě ve smyslu závazného stanoviska ze dne 19.01.2021 pod
č.j KHSMS23089/2020/NJ/HOK.: K vydání stanoviska pro trvalé užívání stavby je nutno
předložit: 1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky
MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody); 2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody
v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve
znění pozdějších předpisů).
b) Budou respektovány podmínky správce povodí, Povodí Odry, státní podnik ve smyslu
Stanoviska správce povodí a správce vodního toku, ze dne 21.01.2021 pod zn.
POD/21729/2020/9232/845, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č.3.
c) Budou respektovány podmínky správce toků, Lesy České republiky, s.p., Oblastní
ředitelství severní Morava, ze dne 18.06.2021 pod zn. LCR0000249/2021, které jsou
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 4.
Budou respektovány podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí a podzemních vedení:
a) Budou respektovány podmínky správce silničních pozemků a silniční sítě Správy silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace ve smyslu vyjádření ze dne 28.05.2021
pod zn. II/210/14894/05/2021, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č.5.
b) Budou respektovány podmínky vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu,
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve smyslu stanoviska ze dne
12.02.2021 pod zn. 9773/V002051/2021/NO a stanoviska ze dne 02.06.2021 pod
zn. 9773/V018437/2021/NO které je nedílnou součástí rozhodnutí jako příloha č. 6.
c) Budou respektovány podmínky správce plynárenského zařízení GasNet Služby, s.r.o., ve
smyslu stanoviska ze dne 07.01.2021 pod zn. 5002280615 a stanoviska ze dne 14.04.2021
pod zn. 5002353500, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 7.
d) Budou respektovány podmínky správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ve
smyslu vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 12.01.2021 pod zn. 001112213926 a ze
dne 03.05.2021 pod zn. 001114806739 a sdělení o existenci energetického zařízení ze dne
24.09.2021 pod zn. 010160677, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha
č. 8.
e) Budou respektovány podmínky správce sítě CETIN a.s. ve smyslu vyjádření ze dne
22.12.2020 pod č.j. 858487/20 a ze dne 09.04.2021 pod č.j. 616980/21, které je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 9.
Plán kontrolních prohlídek: stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby
podle předloženého plánu kontrolních prohlídek.
Stavbu vodního díla vodovodu pro veřejnou potřebu, lze užívat jen na základě kolaudačního
souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.
Stavba bude dokončena nejpozději do 30. září 2023.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve věci schválení předmětného
stavebního záměru (tj. žadatel podle § 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Rybí, IČO 00600741, Rybí č.p. 380, 742 65 Rybí
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Odůvodnění:
Dne 25.08.2021 podal žadatel žádosti o vydání společného povolení předmětných staveb. Jelikož
byla pro každou část nového vodovodního řadu podána samostatná žádost, vodoprávní úřad
uvědomil účastníky řízení, že tyto žádosti spojil usnesením ze dne 21.09.2021 pod
č.j. OŽP/102178/2021/Kru podle § 140 odst. 1 správního řádu do jednoho řízení vedeného pod
sp.zn. OŽP/92441/2021-Kru. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné stavební a územní řízení
o schválení stavebního záměru.
Žádost o společné povolení ke stavebnímu záměru "Prodloužení vodovodu Rybí - Malá strana
(na p.č. 1716/1 a 1713/1)" podle § 94j až § 94p stavebního zákona obsahovala předepsané
náležitosti podle § 94l stavebního zákona a náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, v platném znění. Žádost byla doložena těmito doklady:
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
-

Projektová dokumentace pro společné povolení zpracovaná v listopadu 2020
autorizovaným inženýrem Ing. Lubomírem Novákem, autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100472,
Plán kontrolních prohlídek.
Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne
18.01.2021 pod č.j. OŽP/131749/2020/Bok.
Závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu,
oddělení stavebního řádu, ze dne 23.09.2021 pod č.j. ÚPSŘ/103032/2021/Zag.
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního
odboru Nový Jičín, ze dne 29.12.2020 pod č.j. HSOS-10649-2/2020.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě ze dne 19.01.2021 pod č.j KHSMS23089/2020/NJ/HOK.
Stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 21.01.2021 pod zn.
POD/21729/2020/9232/845.

Stanoviska správců inženýrských sítí a zařízení:
-

Stanovisko správce plynárenského zařízení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 07.01.2021 pod
zn. 5002280615.
Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne
24.09.2021 pod zn. 0101606771.
Vyjádření k projektové dokumentací společností ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12.01.2021
pod zn. 001112213926.
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s, ze dne
24.09.2021 pod zn. 0700445209.
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s, ze dne
24.09.2021 pod zn. 0201306396.
Stanovisko pro územní a stavební řízení Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava a.s. ze dne 12.02.2021 pod zn. 9773/V002051/2021/NO.
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne
22.12.2020 pod č.j. 858487/20.

Další doklady:
-

Souhlasy vlastníků dotčených pozemků v k.ú. Rybí s navrhovaným stavebním záměrem
podle § 184a stavebního zákona vyznačené situačním výkresu projektové dokumentace.

Žádost o společné povolení ke stavebnímu záměru "Prodloužení vodovodu Rybí – Malá strana
(na p.č. 1716/1 a 1713/1) – DODATEK D1: Propoj vodovodu na p.č. st. 144" podle § 94j až
§ 94p stavebního zákona obsahovala předepsané náležitosti podle § 94l stavebního zákona
a náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Žádost byla
doložena těmito doklady:

Č.j. OŽP/100865/2021/Kru

str. 5

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
-

Projektová dokumentace pro společné povolení zpracovaná v dubnu 2021 autorizovaným
inženýrem Ing. Lubomírem Novákem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby, ČKAIT 1100472.
Plán kontrolních prohlídek.
Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne
10.05.2021 pod č.j. OŽP/40816/2021/Bok.
Rozhodnutí o povolení výjimky podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,které vydal
MÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, dne 21.05.2021 pod č.j. OŽP/55594/2021/Kru.
Závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu,
oddělení stavebního řádu, ze dne 23.09.2021 pod č.j. ÚPSŘ/103210/2021/Zag.
Sdělení správce toků, Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, ze
dne 18.06.2021 pod zn. LCR0000249/2021.
Stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 23.04.2021 pod zn.
POD/7406/2021/923/2/845.
Vyjádření ke stavbě obce Rybí ze dne 21.04.2021.

Stanoviska správců inženýrských sítí a zařízení:
-

Stanovisko správce plynárenského zařízení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 14.04.2021 pod
zn. 5002353500.
Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne
04.09.2021 pod zn. 0101501312.
Vyjádření k projektové dokumentací společností ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 03.05.2021
pod zn. 001114806739.
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s, ze dne
09.04.2021 pod zn. 0700362217.
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s, ze dne
09.04.2021 pod zn. 0201222965.
Stanovisko pro územní a stavební řízení Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava a.s. ze dne 02.06.2021 pod zn. 9773/V018437/2021/NO.
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne
09.04.2021 pod č.j. 616980/21.
Vyjádření správce silničních pozemků a silniční sítě Správy silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace ze dne 28.05.2021 pod zn. II/210/14894/05/2021.

Další doklady:
-

Souhlasy vlastníků dotčených pozemků v k.ú. Rybí s navrhovaným stavebním záměrem
podle § 184a stavebního zákona vyznačené situačním výkresu projektové dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144
odst. 1 správního řádu (tj. více než 30 účastníků řízení), doručuje vodoprávní úřad písemnosti
podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, s výjimkou doručování účastníkům podle
§ 27 odst. 1 správního řádu a účastníků podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona, kterým se
podle § 94m odst. 2 stavebního zákona písemnosti doručují jednotlivě.
Stavba byla předložena k vydání společného povolení jako soubor staveb, kdy je společně se
stavbou hlavní – prodloužením a propojem vodovodního řadu (vodní dílo) povolována stavba
vedlejší – přepojení 15 ks vodovodních přípojek (obecná stavba). Souhlasné závazné stanovisko
podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k povolení vedlejší stavby při souboru staveb spolu se
stavbou hlavní-vodním dílem vydal obecný stavební úřad MÚ Nový Jičín, odbor územního
plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, dne 23.09.2021 pod
č.j. ÚPSŘ/103032/2021/Zag a pod č.j. ÚPSŘ/103210/2021/Zag.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
opatřením ze dne 30.09.2021 pod č.j. OŽP/100475/2021/Kru. Oznámení o zahájení řízení bylo
podle § 25 odst. 2 správního řádu posledním účastníkům řízení doručeno 15. dnem po vyvěšení
oznámení na úřední desce doručujícího správního orgánu (MÚ Nový Jičín), tj. dne 20.10.2021.
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Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MÚ Nový Jičín od 05.10.2021
do 21.10.2021, písemnost byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení
o zahájení řízení bylo rovněž vyvěšeno na úřední desce OÚ Rybí od 05.10.2021 do 21.10.2021.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě
a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 05.11.2021 mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později
podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.
Vodoprávní úřad dal rovněž ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení
možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich
doplnění. K podkladům rozhodnutí se bylo možno vyjádřit ve lhůtě do 10.11.2021.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad pojal jako účastníky společného územního a stavebního řízení:
- Podle § 94k písm. a) stavebního zákona: obec Rybí (žadatel–stavebník),
- Podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr
proveden: obec Rybí,
- Podle § 94k písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (vlastník pozemku
parc.č. 1717/3)
Jiří Purmenský (vlastník pozemku st.p. 144 v k.ú. Rybí),
Ludmila Purmenská (věcné břemeno užívání k pozemku st.p. 144 v k.ú. Rybí)
Lumír Holub a Pavla Holubová (spoluvlastníci pozemku st.p. 307 a parc.č. 31/3 v k.ú. Rybí)
Marie Purmenská (věcné břemeno užívání k pozemku st.p. 307 a parc.č. 31/1 v k.ú. Rybí)
Božena Vašinová (vlastník pozemku st.p. 200 v k.ú. Rybí)
Zdenka Duráková (vlastník pozemku st.p. 157 v k.ú. Rybí)
Pavel Bradáč (vlastník pozemku st.p. 156/1 v k.ú. Rybí)
Marta Bradáčová (věcné břemeno užívání a bytu k pozemku st.p. 156/1 v k.ú. Rybí)
Zdeněk a Eva Křížovi (vlastníci pozemku st.p. 146/2 a parc.č. 39/2 v k.ú. Rybí)
Miroslav Pavelka (vlastník pozemku st.p. 425 a parc.č. 40/1 v k.ú. Rybí)
Čestmír Chemij a Božena Chemijová (spoluvlastníci pozemku st.p. 207 v k.ú. Rybí)
Jaroslava Pochylová (vlastník pozemku st.p. 411 a parc.č. 40/2 v k.ú. Rybí)
ČSOB Stavební spořitelna, a.s. (zástavní právo smluvní k pozemku st.p. 411 a parc.č. 40/2
v k.ú. Rybí)
Milan Raška a Libuše Rašková (spoluvlastníci pozemku st.p. 564 a parc.č. 1847 v k.ú. Rybí)
Libor Till (vlastník pozemku st.p. 9 v k.ú. Rybí)
Václav Šimíček (vlastník pozemku st.p. 170 v k.ú. Rybí)
CETIN a.s. (věcné břemeno umístění tel. vedení k pozemku st.p. 9, 144, parc.č. 1717/3,
1717/9 a věcné břemeno užívání pozemku parc.č. 1746, 1717/6, 1717/9 a 1716/1 v k.ú. Rybí),
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (vlastník a provozovatel dotčeného
vodovodního řadu)
ČEZ Distribuce, a. s. (vlastník dotčeného energetického zařízení)
GasNet Služby, s.r.o. (vlastník dotčeného plynárenského zařízení)
Povodí Odry, státní podnik (vlastník a správce dotčeného vodního toku na pozemku
parc.č. 1745/1 v k.ú. Rybí)
Lesy České republiky, s.p. (správce dotčeného vodního toku na parc.č. 1746 v k.ú. Rybí)
-

Podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být
společným povolením přímo dotčeno:
Michal Hric (vlastník pozemku st.p. 174 a parc.č. 38/1 a 38/2 v k.ú. Rybí)
Miroslav Matuš a Věra Matušová (spoluvlastníci pozemku parc.č. 37/5 v k.ú. Rybí)
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Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (vlastník pozemku
parc.č. 1806/2)
Eva Malíková (vlastník pozemku parc.č. 21/2 a 21/3 v k.ú. Rybí)
Petra Chytílková, Mgr. (vlastník pozemku parc.č. 16/6 v k.ú. Rybí)
Lukáš Střebovský (vlastník pozemku st.p. 155 a parc.č. 16/10 a 24 v k.ú. Rybí)
Lumír Holub a Pavla Holubová (spoluvlastníci pozemku parc.č. 31/1 v k.ú. Rybí)
Kateřina Mamulová Kutláková, Mgr. Ph.D. (vlastník pozemku st.p. 156/2 v k.ú. Rybí)
Tomáš Michálek (vlastník pozemku parc.č. 1716/2 v k.ú. Rybí)
Zdenka Duráková (vlastník pozemku parc.č. 22/2 v k.ú. Rybí)
Milan Raška a Libuše Rašková (spoluvlastníci pozemku parc.č. 31/4 v k.ú. Rybí)
Pavel Bradáč (vlastník pozemku parc.č. 1713/2 v k.ú. Rybí)
Václav Šimíček (vlastník pozemku parc.č. 16/9 v k.ú. Rybí)
Povodí Odry, státní podnik (vlastník pozemku parc.č. 1745/1 v k.ú. Rybí)
Žadatel prokázal právo umístit a provést stavební záměr na dotčených pozemcích v katastrálním
území Rybí souhlasem vlastníků pozemků vyznačeným na situačním výkresu projektové
dokumentace. Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemků dálkovým přístupem do katastru
nemovitostí.
K předmětnému stavebnímu záměru vydal MÚ Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, orgán územního
plánování souhlasná závazná stanoviska podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování
cílů a úkolů územního plánování v rámci koordinovaného závazného stanoviska MÚ Nový Jičín
Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 18.01.2021
pod č.j. OŽP/131749/2020/Bok a ze dne 10.05.2021 pod č.j. OŽP/40816/2021/Bok.
Vodoprávní úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o odst. 1
stavebního zákona:
a) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů:
Prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu a k vodnímu zákonu, které se
vztahují na předmětnou stavbu, je vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných
požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhláška č. 480/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
dalších zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Vodoprávní úřad
přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a vodního zákona, vyhlášky
č. 501/2006 Sb., v platném znění, zejména ust. § 20 odst. 1, 4 a 5, § 23 odst. 1 a § 25;
vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, zejména ust. § 32; a vyhlášky č. 480/2001 Sb.,
v platném znění, zejm. ust. § 15; a lze konstatovat, že stavební záměr je v souladu s těmito
právními předpisy. Pro prostorové uspořádání inženýrských sítí v exponovaných místech
platí příslušná technická norma ČSN 73 6005.
b) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných
pásem:
Stavební záměr respektuje podmínky vlastníků a provozovatelů stávající technické
infrastruktury, na kterou je vodovod připojován. Vodoprávní úřad zapracoval podmínky
vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury do podmínky rozhodnutí č. 6.
c) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými
stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledky řešení rozporů:
Vodoprávní úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by byl stavební
záměr v rozporu s nimi. Vodoprávní úřad zapracoval podmínky závazných částí závazných
stanovisek do podmínky rozhodnutí č. 5.
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Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda:
a) Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu:
Žadatel předložil projektové dokumentace pro vydání společného povolení v potřebném
počtu vyhotovení, která byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace
byla zpracována obsahově v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby,
podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní
prostředí a době trvání stavby.
b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní potrubí PVC DN 100 mm ve správě
a provozování SmVaK Ostrava, a.s. Přístup k dotčeným pozemkům je zajištěn z přilehlých
komunikací.
Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby:
Vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 8 – stavbu vodního díla lze užívat jen na základě
kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona, jelikož se jedná o stavbu
veřejné infrastruktury.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že podle § 15 odst. 4 vodního zákona spolu s žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu ke stavbám vodovodních řadů, kanalizačních stok včetně kanalizačních
objektů, které jsou součástí vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, předloží žadatel povolení
k jejich provozování (ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném
znění. Stavebník může tuto povinnost splnit předložením smlouvy o provozování oprávněným
subjektem. Vodoprávní úřad dále upozorňuje, že podle § 8 odst. 3 zákona o vodovodech
a kanalizacích, v platném znění, je podmínkou vydání kolaudačního souhlasu doložení písemné
dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů, která upraví vzájemní práva a povinnosti tak,
aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu. Obsah dohody je uveden v § 8
odst. 15 zákona o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
Podmínky k umístění a provedení stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí
práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.
Vodoprávní úřad přezkoumal předložené žádosti, projednal je s účastníky řízení 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 proto
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Vodoprávní úřad po posouzení žádostí podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací
předmětných záměrů nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod HOD_0100 –
Sedlnice od pramene po ústí do toku Odra. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci
předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru
a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném
stavebním záměru.
Povinnosti při provádění stavby vodního díla podle stavebního zákona:
- Oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět. Stavbu vodního díla povoleného
stavebním povolením nelze provádět svépomocí.
- Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu.
- Zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřena projektová dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby, případně jejich kopie.
- Ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby
vodního díla, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání závažné důvody,
této prohlídky se zúčastnit.
- Vést stavební deník, do něhož se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
Povinnosti vlastníka vodního díla jsou zejména:
- Dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu,
zejména dodržovat provozní řád.
- Udržovat vodní dílo v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku
a jiných chráněných zájmů.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.
Ve smyslu § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivé výroky nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Příloha:
1. Katastrální situační výkres zpracovaný Ing. Lubomírem Novákem v listopadu 2020.
2. Katastrální situační výkres zpracovaný Ing. Lubomírem Novákem v dubnu 2021.
3. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku, ze dne 21.01.2021 pod zn.
POD/21729/2020/9232/845.
4. Sdělení správce toků, Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, ze
dne 18.06.2021 pod sp.zn. LCR0000249/2021.
5. Vyjádření správce silničních pozemků a silniční sítě Správy silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace ze dne 28.05.2021 pod zn. II/210/14894/05/2021.
6. Stanovisko vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu, Severomoravských vodovodů
a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 12.02.2021 pod zn. 9773/V002051/2021/NO a ze dne
02.06.2021 pod zn. 9773/V018437/2021/NO.
7. Stanovisko správce plynárenského zařízení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 07.01.2021 pod
zn. 5002280615 a ze dne 14.04.2021 pod zn. 5002353500.
8. Vyjádření k projektové dokumentaci správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s.,
ze dne 12.01.2021 pod zn. 001112213926 a ze dne 03.05.2021 pod zn. 001114806739
a sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.09.2021 pod
zn. 0101606771.
9. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací správce sítě CETIN a.s. ze dne
22.12.2020 pod č.j. 858487/20 a ze dne 09.04.2021 pod č.j. 616980/21.
„otisk razítka“
Mgr. Martin Petrusek, v. r.
referent veřejné správy
Za správnost: Ing. Michaela Kruttová
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 06.10.2021.
Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona (žadatel) a podle § 94k
písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden
(podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):
1. Obec Rybí, IČO 00600741, Rybí č.p. 380, 742 65 Rybí, IDDS: 63wbndj
II. Účastníci řízení podle § 94 písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje
jednotlivě):
2. Jiří Purmenský, Rybí č.p. 60, 742 65 Rybí
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr
4. Božena Vašinová, Rybí č.p. 158, 742 65 Rybí
5. Lumír Holub, Rybí č.p. 253, 742 65 Rybí
6. Pavla Holubová, Rybí č.p. 253, 742 65 Rybí
7. Marie Purmenská, Rybí č.p. 253, 742 65 Rybí
8. Zdenka Duráková, Závišice č.p. 91, 742 21 Kopřivnice
9. Pavel Bradáč, Rybí č.p. 64, 742 65 Rybí
10. Marta Bradáčová, Rybí č.p. 64, 742 65 Rybí
11. Čestmír Chemij, Rybí č.p. 164, 742 65 Rybí
12. Božena Chemijová, Rybí č.p. 164, 742 65 Rybí
13. Václav Šimíček, Hliněná č.p. 1308, 686 04 Kunovice
14. Jaroslava Pochylová, Rybí č.p. 330, 742 65 Rybí
15. Miroslav Pavelka, Rybí č.p. 61, 742 65 Rybí
16. Zdeněk Kříž, Rybí č.p. 203, 742 65 Rybí
17. Eva Křížová, Rybí č.p. 203, 742 65 Rybí
18. Milan Raška, Rybí č.p. 62, 742 65 Rybí
19. Libuše Rašková, Rybí č.p. 62, 742 65 Rybí
20. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
21. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
22. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
23. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
24. ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
25. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
26. Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, IDDS: e8jcfsn
III. Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich, může být společným povolením přímo dotčeno: ve smyslu § 94m odst. 2
stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – oznámení se doručuje
veřejnou vyhláškou:
Pozemky st.p.174, 155, 156/2 a parc.č. 38/1, 38/2, 37/5, 1806/2, 21/2, 21/3, 16/6, 16/10, 24, 31/1,
1716/2, 22/2, 31/4, 1713/2, 16/9, 1745/1 v katastrálním území Rybí.
IV. Dotčené správní orgány (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):
27. Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPSŘ - orgán územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1,
741 01 Nový Jičín 1
28. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01
Nový Jičín 1
29. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Nový Jičín, IDDS: w8pai4f
30. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive
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V. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti:
31. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, Úsek sekretariátu, Masarykovo nám.
č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
32. Obecní úřad Rybí, správce úřední desky, Rybí č.p. 380, 742 65 Rybí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3
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Příloha č. 4
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Příloha č. 5
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Příloha č. 6
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Příloha č. 7
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Příloha č. 8
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Příloha č. 9
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