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I - 3091 

 
Kudlovice – rekonstrukce a dostavba kanalizace v centrální části obce 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
o společném povolení 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 písm. c) 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“) vydává toto  
 

rozhodnutí 
 

žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):  
Obec Kudlovice, IČO 00291072, Kudlovice č. p. 39, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
 

 
Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 94p stavebního zákona 
se umisťuje a povoluje stavba vodního díla  
 
„Kudlovice kanalizace“  
 
na pozemcích stavební parcela číslo 137/2, 190, 202, pozemková parcela číslo 3976/2, 3976/3, 3976/6, 
3976/7, 3976/8, 3976/9, 3976/10, 3976/14, 3976/15, 3976/17, 3976/19, 3976/20, 3976/21, 3976/22, 4009/1, 
4009/114, 4020/2, 4020/11, 4026/1, 4026/2, 4103 v katastrálním území Kudlovice, v hydrologickém pořadí 
4-13-01-0610-0-00. 
 
Popis stavby: 
Předmětem řízení je oprava a rozšíření stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v centrální části obce 
Kudlovice, která odvádí odpadní vody na stávající ČOV. Stavba bude provedena v tomto rozsahu: 
 
Navrhovaná kanalizace bude začínat u mostku na břehu Kudlovického potoka napojením do stávající 
odlehčovací komory. Kanalizace je navržena z vysokopevnostního PVC potrubí v profilu DN 250 – DN 600. 
Celková délka stavby bude 645,0 m. 
Stávající stoka J od odlehčovací komory bude provedena z trub PVC DN 600 mm, dále bude prodloužena 
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o 169 m z trub DN 300-250 mm podél rodinných domů.  
Stoka J1 bude nově napojena do šachty Š103 na stoce J, přejde přes silnici III/43220 a od šachty Š 115 po 
napojení na novější část stoky bude ve stávající trase, ale ve snížené niveletě. 
Stoka J1-1 je nová stoka, napojí se do šachty Š101 a umožní odkanalizování nemovitostí na SZ straně 
ulice. 
Stoka J1-2 se napojuje do stoky J1 v šachtě Š115. Povede od ní v nové trase přes křižovatku silnice 
III/43220 za plánovanou úpravou komunikací. 
Stoka J1-3 bude uložena v ose jízdního pruhu silnice III/43220. 
 
Účelem stavby je odvádění splaškových odpadních vod. 
 
Vlivy stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro stavbu, sousední pozemky a stavby budou 
stavbou ovlivněny pouze nepřímo.  
 
Pro provedení stavby vodního díla se dle § 94p stavebního zákona současně stanovují následující 
podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné 

změny nesmí být bez předchozího povolení vodoprávním úřadem provedeny. 
2. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou pro 

stavby vodního hospodářství. 
3. Před zahájením stavebních prací stavebník nebo jím pověřený subjekt zajistí vytýčení všech 

stávajících inženýrských sítí, při provádění stavby budou tyto respektovány. 
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby. 
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících dokladech týkajících se 

stavby vodního díla:  

 Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. zn. H18502-26080321 ze dne 23.11.2020. 

 Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002257611 ze dne 24.11.2020. 

 Vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j. 816983/20 ze dne 19.11.2020. 

 Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-46788/2020/5203/Br ze dne 11.12.2020. 

 Vyjádření Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „VODOVOD BABICKO“, č.j. 
054/05/2021/Ku/Po ze dne 08.05.2021. 

 Vyjádření společnosti Ředitelství silnic Zlínského kraje, zn. ŘSZKUH 13256/20-236 ze dne 
01.12.2020. 

 Vyjádření společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., č.j. KVD 58/2021 ze dne 
26.02.2021. 

 Vyjádření společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., ze dne 25.02.2021. 

 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/86811/2020/Bu ze dne 06.01.2021.  

6. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu a současně zajistit, aby nebylo ohrožováno 
zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky a aby nebyly způsobeny jiné škody či 
ztráty. 

7. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím 
dotčena.  

8. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo budou upraveny v souladu s 
jinými stavebními povoleními. 

9. Na kanalizační stoce bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 756909, případně bude vodotěsnost 
kanalizační stoky ověřena kamerovou zkouškou. 

10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby: 
- před záhozem potrubí. 

11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného 
vodoprávním úřadem. 

12. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží povolení k provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu, potvrzení o vložení digitálního tvaru geodetické dokumentace do JDTM Zlínského kraje, 
geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěném tvaru a další povinné doklady dle 
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.  

13. Nový kanalizační řád není třeba zpracovávat v případě, že rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou 
jinou změnu údajů kanalizačního řádu, než jsou změny v údajích o délce kanalizační sítě.  

14. Termín dokončení stavby je říjen 2022.  
 

mailto:epodatelna@mesto-uh.cz


Masarykovo náměstí 19 T  +420 572 525 111  IČ 00291471 Č.Ú. 19–1543078319/0800 3/6 

686 01 Uherské Hradiště  E  epodatelna@mesto-uh.cz  DIČ CZ00291471 DS ef2b3c5 

www.mesto-uh.cz 

 
Odůvodnění: 
Dne 06.05.2021 požádala Obec Kudlovice, IČO 00291072, Kudlovice č. p. 39, 687 03  Babice u Uherského 
Hradiště vodoprávní úřad o společné povolení stavby vodního díla „Kudlovice kanalizace“ na pozemcích 
stavební parcela číslo 137/2, 190, 202, pozemková parcela číslo 3976/2, 3976/3, 3976/6, 3976/7, 3976/8, 
3976/9, 3976/10, 3976/14, 3976/15, 3976/17, 3976/19, 3976/20, 3976/21, 3976/22, 4009/1, 4009/114, 
4020/2, 4020/11, 4026/1, 4026/2, 4103 v katastrálním území Kudlovice.  
 
 
K žádosti byly doloženy tyto doklady: 
- Projektová dokumentace stavby zpracovaná v březnu 2021 Ing. Josefem Pavlišem – autorizovaným 

inženýrem pro vodohospodářské stavby.  
- Souhlasy vlastníků pozemků s provedením stavby na jejich pozemcích vyznačené na situačním výkresu 

dokumentace dle § 184a stavebního zákona 
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/86811/2020/Bu ze dne 06.01.202. 
- Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. zn. H18502-26080321 ze dne 23.11.2020. 
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002257611 ze dne 24.11.2020. 
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j. 816983/20 ze dne 19.11.2020. 
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E48025/20 ze dne 10.11.2020. 
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., zn. 201110-1750228973 ze dne 10.11.2020. 
- Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č.j. SVK/Ná/2020/2105 ze dne 10.12.2020. 
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-5563-2/UH-2020 ze dne 

26.11.2020. 
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 28072/2020 ze dne 12.11.2020. 
- Vyjádření Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „VODOVOD BABICKO“, č.j. 

054/05/2021/Ku/Po ze dne 08.05.2021. 
- Vyjádření společnosti Ředitelství silnic Zlínského kraje, zn. ŘSZKUH 13256/20-236 ze dne 01.12.2020. 
- Vyjádření společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., ze dne 25.02.2021. 
- Vyjádření společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., č.j. KVD 58/2021 ze dne 

26.02.2021. 
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-46788/2020/5203/Br ze dne 11.12.2020. 
Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno v katastru nemovitostí. 
 

 
 
V rámci řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení. 
Okruh účastníků řízení o společném povolení stavby vodního díla je dán § 94k stavebního zákona. 
Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně: 
Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona je stavebník: 
Obec Kudlovice, IČO 00291072, Kudlovice č. p. 39, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Dalšími účastníky řízení dle § 94k stavebního zákona jsou tyto osoby, jejichž práva mohou být prováděním 
stavby dotčena: 
a) účastníci řízení dle § 94k b), c) a d) stavebního zákona 
Stanislav Janča, Kudlovice č. p. 86, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Bohumila Jančová, Kudlovice č. p. 86, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Radomír Šustr, Na Rybníku č. p. 980, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Božena Šustrová, Na Rybníku č. p. 980, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Pavel Škrabal, Kudlovice č. p. 13, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Petra Škrabalová, Kudlovice č. p. 13, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku č. p. 5001, Zlín 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9 
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č. p. 39, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Veřejnost, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01  Uherské Hradiště 1 
 
b) účastníci řízení dle § 94k e) stavebního zákona 
osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k následujícím pozemkům a stavbám na nich může 
být společným povolením dotčeno 
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pozemková parc. č. 3980/6, 3942/1, 3945/1, 4105, 4053, 4039/8, 4039/7, 4039/6, 4039/5, 4039/1, 3967/2, 
3967/4, 3967/3, 3967/20, 3967/19, 3967/18, 3967/17, 3967/5, 3967/13, 3967/14, 3967/15, 3967/16 
stavební parc. č. 301, 227, 214, 213/1, 213/2, 270, 242, 233, 332, 290, 318, 312, 344, 363, 482, 465, 454, 
533, 481 v k.ú. Kudlovice. 
 
Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb vodoprávní úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem 
k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a 
povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena. 
 
 
Zahájení správního řízení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. MUUH-SŽP/46027/2021/TrtJ ze dne 
03.06.2021 všem známým účastníkům řízení a byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek. Současně byli 
účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. V průběhu řízení 
vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky neobdržel. 

 
Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněná ve stanovené lhůtě byla zkoordinována, 
posouzena a zahrnuta do podmínek výroku společného povolení.  
 
 
Posouzením záměru dospěl vodoprávní úřad k závěru, že stavba je v souladu 
- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti, 

které upravuje § 94l stavebního zákona, je podána dle § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

- s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a dalšími 
předpisy 

- s požadavky vodního zákona 
- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu - stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou 

technickou a dopravní infrastrukturu 
- s požadavky dotčených orgánů – dle závazného stanoviska orgánu územního plánu je navrhovaný 

záměr přípustný, není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního 
rozvoje Zlínského kraje, s platným územním plánem obce s cíli a úkoly územního plánování. 
 

Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK: 
- napojení na stávající odlehčovací komory           1 174 082, 537 281 
- koncová šachta     1 174 162, 537 570 
 
 
Proto vodoprávní úřad dospěl k závěru, že provedením a užíváním stavby nebudou ohroženy ani 
poškozeny vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a lze 
předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, 
proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Poučení účastníků řízení: 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání 
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u 
Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí. 
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. 
 
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 
moci. 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu je toto rozhodnutí 
doručováno veřejnou vyhláškou. 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, 
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Obecního úřadu Kudlovice, 15. den je dnem doručení. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Rostislav Novosad 
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve 
výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 16.06.2021. 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Kudlovice, IČO 00291072, Kudlovice č. p. 39, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Stanislav Janča, Kudlovice č. p. 86, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Bohumila Jančová, Kudlovice č. p. 86, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Radomír Šustr, Na Rybníku č. p. 980, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Božena Šustrová, Na Rybníku č. p. 980, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Pavel Škrabal, Kudlovice č. p. 13, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Petra Škrabalová, Kudlovice č. p. 13, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku č. p. 5001, Zlín 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9 
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č. p. 39, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Veřejnost, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01  Uherské Hradiště 1 
 
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 
Pozemkové parcely číslo 1/2 ,1/3, 2, 8, 91/1, 106, 3872/5, 3872/30, 3873/2, 3874/2, 3875/2, 3976/15, 
3976/16, 3976/18, 3976/20, 4009/1, 4009/114, 4009/117, 4009/118, 4009/119, 4020/10, 4021, 4026/2, 
4081, 4082/1, 4082/2, 4088, 4101, 4103, 4108, 4109, 4112, 4113, stavební parcely číslo 12, 13, 14, 36, 
37/1, 37/2, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 49/6, 49/7, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 107, 108/1, 108/2, 
108/3, 112/1, 115, 116/1, 116/2, 119, 120, 124, 125, 128/1, 128/2, 129, 133/1, 133/2, 135, 136, 137/1, 138, 
153, 171, 186, 187, 191, 192, 231, 269, 275 v k.ú. Kudlovice. 
 
Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1, 
DS: OVM, xwsai7r 
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 
 
Na vědomí:  
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí – stavební úřad 
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S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení potvrzeného oznámení zpět: 
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor a Obecní úřad Kudlovice. 
 
 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Razítko a podpis:    Razítko a podpis: 
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