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I-3091
Kudlovice – rekonstrukce a dostavba kanalizace v centrální části obce

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 „Kudlovice kanalizace“ dle § 15 vodního zákona a §
94p stavebního zákona 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.
Žadatelem je Obec Kudlovice, IČO 00291072, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského
Hradiště.
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
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.
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Stoka J1-3 bude uložena v ose jízdního pruhu silnice III/43220.
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení v březnu 2021 vypracoval Ing. Josef Pavliš autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby, předpokládaný termín dokončení stavby je říjen 2022.
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 Kudlovice, 15. den je dnem doručení.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mgr. Jana Trtková
referentka vodoprávního úřadu
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Upozornění pro žadatele:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl
vyměřen ve výši 3 000,- Kč.
Správní poplatek zaplaťte ve prospěch účtu 000019-1543078319/0800, variabilní symbol č. 9102106905.
Platbu je možné provést i hotově v pokladně Městského úřadu, Masarykovo nám. č.p. 19, Uherské
Hradiště.

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

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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