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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 správním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního díla 
před dokončením, kterou dne 08.06.2020 podala 

Obec Hodslavice, IČO 00297917, Hodslavice č.p. 211, 742 71  Hodslavice 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 118 
stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení podle 94p odst. 1 stavebního zákona  

schvaluje stavební záměr 

změny stavby vodního díla před dokončením 

„Odkanalizování obce Hodslavice - Změna stavby č. 2 před dokončením“ 

 (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 143 (ostatní plocha), parc. č. 180/2 (ostatní plocha), parc. č. 
208/1 (ostatní plocha), parc. č. 330 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 351 (zahrada), parc. č. 642 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 645/1 (ostatní plocha), parc. č. 648 (zahrada), parc. č. 651 
(zahrada), parc. č. 655 (ostatní plocha), parc. č. 674 (ostatní plocha), parc. č. 697 (ostatní plocha), parc. č. 
1118/3 (ostatní plocha), parc. č. 1151 (vodní plocha), parc. č. 1152 (zahrada), parc. č. 1392 (ostatní 
plocha), parc. č. 1782/7 (vodní plocha), parc. č. 1800/4 (ostatní plocha), parc. č. 1804 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Hodslavice. 

Druh a účel stavby: 

Změny stavby vodního díla oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu před dokončením. 
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Umístění stavby na pozemku: 

Změna stavby bude umístěna na parc. č. 143 (ostatní plocha), parc. č. 180/2 (ostatní plocha), parc. č. 
208/1 (ostatní plocha), parc. č. 330 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 351 (zahrada), parc. č. 642 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 645/1 (ostatní plocha), parc. č. 648 (zahrada), parc. č. 651 
(zahrada), parc. č. 655 (ostatní plocha), parc. č. 674 (ostatní plocha), parc. č. 697 (ostatní plocha), 
parc. č. 1118/3 (ostatní plocha), parc. č. 1151 (vodní plocha), parc. č. 1152 (zahrada), parc. č. 1392 
(ostatní plocha), parc. č. 1782/7 (vodní plocha), parc. č. 1800/4 (ostatní plocha), parc. č. 1804 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Hodslavice podle katastrálních situačních výkresů 1:1000, zpracovaných 
v dubnu 2020 Ing. Lubomírem Novákem, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha 
č. 1. 

Určení prostorového řešení stavby vodního díla, základní údaje o stavbě a jejím členění: 
Záměr řeší změny stavby kanalizace před dokončením v rámci stavby „Odkanalizování obce 
Hodslavice“. Předložená projektová dokumentace, zpracovaná v dubnu 2020 Ing. Lubomírem 
Novákem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100472, řeší změnu ve 7 
lokalitách: 

1. Sběrač AJH (na pozemku parc. č. 143, 208/1 a 180/2 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na skutečnou 
polohu inženýrských sítí byly mezi povolené revizní šachty Š271 až Š405 vloženy nové revizní 
šachty Š403a, Š403b, Š402a a upravena poloha původních revizních šachet Š403 a Š404. 

2. Sběrač AX (na pozemku parc. č. 330 a 351 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na stanoviska vlastníků 
dotčených pozemků a jednodušší napojení RD č.p. 406 a č.p. 146 byl prodloužen sběrač AX 
na parc.č. 330 v k.ú. Hodslavice s ukončením v revizní šachtě Š417. 

3. Sběrač AG (na pozemku parc. č. 642 a 645/1 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na skutečnou polohu 
inženýrských sítí a požadovaný způsob napojení RD č.p. 55 a pozemků parc.č. 630/1 a 630/2 
v k.ú. Hodslavice byl sběrač AG prodloužen na parc.č. 642 v k.ú. Hodslavice a ukončen v revizní 
šachtě Š231.  

4. Sběrač AJ (na pozemku parc. č. 1151, 1152, 1782/7, 1118/3 a 1392 v k.ú. Hodslavice): 
Po realizaci protlaku pod korytem VT byly dotčeny i pozemky parc.č. 1151 a 1152 v k.ú. 
Hodslavice. 

5. Sběrač AEA (na pozemku parc. č. 1800/4 a 1804 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na skutečnou 
polohu inženýrských sítí a požadované nivelety potrubí byla revizní šachta Š184 posunuta na 
pozemek parc.č. 1800/4 v k.ú. Hodslavice. 

6. Sběrač AF (na pozemku parc. č. 648, 651 a 655 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na skutečnou 
polohu inženýrských sítí byla trasa sběrače AF posunuta na pozemky parc.č. 648 a 651 v k.ú. 
Hodslavice s ukončením v revizní šachtě Š228. 

7. Sběrač ADA, AC (na pozemku parc. č. 694 a 674 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na požadovanou 
úpravu napojení RD č.p. 371 a požadavky na křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bylo 
provedeno zkrácení sběrače AC a prodloužení sběrače ADA s ukončením v nové revizní šachtě 
Š141a. 

Číslo útvaru povrchových vod: HOD_0070 

Název útvaru povrchových vod: Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně 

Orientační určení polohy vodního díla (souřadnice JTSK):  

  Část 1 – Sběrač AJH (na pozemku parc. č. 143, 208/1 a 180/2 v k.ú. Hodslavice) 
 Začátek úseku: Y= -492206  X= -1133043 Konec úseku: Y= -492156  X= -1133074 

  Část 2 – Sběrač AX (na pozemku parc. č. 330 a 351 v k.ú. Hodslavice): 
 Š471: Y= -492545  X= -1133371 

  Část 3 – Sběrač AG (na pozemku parc. č. 642 a 645/1 v k.ú. Hodslavice) 
 Š231: Y= -491866  X= -1131652   

  Část 4 – Sběrač AJ (na pozemku parc. č. 1151, 1152, 1782/7, 1118/3 a 1392 v k.ú. Hodslavice): 
 Začátek úseku: Y= -491904  X= -1132563 Konec úseku: Y= -491898  X= -1132601 
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  Část 5 – Sběrač AEA (na pozemku parc. č. 1800/4 a 1804 v k.ú. Hodslavice): 
 Š184: Y= -491765  X= -1131485 

   Část 6 – Sběrač AF (na pozemku parc. č. 648, 651 a 655 v k.ú. Hodslavice) 
 Začátek úseku: Y= -491807  X= -1131674 Konec úseku: Y= -491835  X= -1131659   

   Část 7 – Sběrač ADA, AC (na pozemku parc. č. 694 a 674 v k.ú. Hodslavice): 
 Začátek úseku: Y= -491854  X= -1131496 Konec úseku: Y= -491850  X= -1131479 

 
Podmínky pro umístění a provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 
stavebního zákona: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s přílohou rozhodnutí č. 1, která obsahuje výkres současného stavu 
území v měřítku 1:1000 na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 
pozemků a sousedních staveb. 

2. Pro realizaci stavby se vymezuje pozemek parc. č. 143, 180/2, 208/1, 330, 351, 642, 645/1, 648, 
651, 655, 674, 697, 1118/3, 1151, 1152, 1392, 1782/7, 1800/4, 1804 v katastrálním území 
Hodslavice. 

3. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, 
kterou zpracoval v dubnu 2020 autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomír 
Novák, ČKAIT 1100472, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu. 

4. Při umístění a provádění stavby budou respektovány podmínky správce dotčeného plynárenského 
zařízení, společnosti GridServices, s.r.o., ve smyslu stanovisek ze dne 25.05.2020 pod zn. 
5002152864, a ze dne 11.06.2020 po zn. 5002152842, 5002152845, 5002152812, 500215875: 

a) Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být 
v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

b) Obrysy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem 
musí být 500 mm). 

c) Kanalizace bude křížit plynárenské zařízení a plynovodní přípojky spodem, úhel křížení 90°, 
v technicky zdůvodněných případech max. 60°. 

d) Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního 
vodiče. 

e) Při křížení plynárenských zařízení z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o., 
provedena diagnostika stavu podtrubí (bude upřesněno na místě stavby). 

f) Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravy trasy plynárenského zařízení, 
bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.  

g) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

h) Stavební činnosti je možní realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 
68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost prováděnou bez našeho 
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných 
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

i) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 
840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
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stanoviska. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

j) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

k) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

l) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení, je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

m) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavebních činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

n) V případě použití bezvýkopoých technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie. 

o) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) 
na telefon 1239. 

p) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz 
nebo NONSTOP zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 
Bez uvedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. 
V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě 
výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce, 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

q) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky bude před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, vše v souladu s ČSN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

r) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně usazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

s) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a 
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

t) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

u) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 
ve stanovisku uvedeno jinak). 
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v) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd 

přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenské zařízení. 

5. Při umístění a provádění stavby budou respektovány podmínky správce dotčeného komunikačního 
vedení, společnosti CETIN a.s., ve smyslu stanoviska ze dne 25.05.2020 pod č.j. 646608/20, 
646581/20, 646584/20, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 2. 

6. Při umístění a provádění stavby budou respektovány podmínky správce dotčeného energetického 
zařízení, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ve smyslu souhlasu s předloženou projektovou 
dokumentací ze dne 10.07.2020 pod zn. 001109696153, které je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí jako příloha č. 3. 

7. Při umístění a provádění stavby budou respektovány podmínky správce vodního toku Křižanův 
potok, Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Odry, ze dne 16.07.2020 pod č.j. 
LCR951/002882/2020, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 4. 

8. Stavební povolení ze dne 21.07.2017 pod č.j. OŽP/47822/2017, sp. zn. OŽP89362/2016-Pk a 
povolení změny stavby před dokončením č. 1  ze dne 26.02.2020 pod č.j. OŽP/14744/2020/Pk, sp.zn. 
OŽP/91851/2019-Pk, zůstávají kromě uvedených změn nezměněny včetně stanovených podmínek. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve věci schválení předmětného 
stavebního záměru změny stavby vodního díla před dokončením (tj. žadatel podle § 27 odst. 1 správního 
řádu): 

Obec Hodslavice, IČO 00297917, Hodslavice č.p. 211, 742 71  Hodslavice 

 
Odůvodnění: 

Dne 08.06.2020 podal žadatel žádost o povolení změny stavby před dokončením vodního díla nazvanou 
„Odkanalizování obce Hodslavice - Změna stavby č. 2 před dokončením“.  Vzhledem ke skutečnosti, že 
změna vodního díla před dokončením spočívá ve změně tras stok a sběračů, vyžaduje změnu územního 
rozhodnutí, resp. vydání nového územního rozhodnutí pro umístění změn a prodloužení tras stok a 
sběračů. Jelikož stavebník požádal o společné povolení změny stavby před dokončením, vodoprávní úřad 
vedl o změně stavby před dokončením společné územní a stavební řízení ve smyslu § 94j až 94p 
stavebního zákona. 

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. 

Jelikož žádost trpěla nedostatky, vodoprávní úřad žadatele vyzval k jejich odstranění dne 10.06.2020 
pod č.j. OŽP/53884/2020/Pk ve lhůtě do 16.07.2020. Nedostatky žádosti byly odstraněny dne 
16.07.2020. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: 
- Projektová dokumentace zpracovaná v dubnu 2020 Ing. Lubomírem Novákem, autorizovaným 

inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100472. 
- Plán kontrolních prohlídek. 
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, dne 29.06.2020 

pod č.j. OŽP/46552/2020/BO. 
- Vyjádření správce vodního toku Křižanův potok – Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, 

ze dne 16.07.2020 pod č.j. LCR951/002882/2020. 
- Stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s.p., ze dne 02.06.2020 pod zn. 

POD/08490/2020/9232/846. 
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Stanoviska správců inženýrských sítí a zařízení: 

- Stanovisko správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o., ze dne 25.05.2020 pod zn. 
5002152864, a ze dne 11.06.2020 po zn. 5002152842, 5002152845, 5002152812, 500215875. 

- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.05.2020 pod zn. 
0101315897, 0101315850, 0101315841, 0101315846 souhlas s předloženou projektovou 
dokumentací ze dne 10.07.2020 pod zn. 001109696153. 

- Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s., ze dne 25.05.2020 pod zn. 
0201074503, 0201074467, 0201074458, 0201074463. 

- Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 25.05.2020 pod zn. 
0700214642, 0700214606, 0700214597, 0700214602. 

- Stanovisko k existenci sítí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 
25.05.2020 pod zn. 9773/V014801/2020/AUTOMAT. 

- Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 
25.05.2020 pod č.j. 646608/20, 646598/20, 646581/20, 646584/20. 

Další doklady: 
- Souhlasy vlastníků pozemků parc.č. 330, 351, 642, 648, 651, 1151, 1152, 1782/7 v k.ú. 

Hodslavice s navrhovaným stavebním záměrem podle § 184a stavebního zákona vyznačené 
situačním výkresu projektové dokumentace. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením 
ze dne 11.06.2020 pod č.j. OŽP/54008/2020/Pk. 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 30.06.2020. Oznámení o zahájení řízení bylo 
vyvěšeno na úřední desce MÚ Nový Jičín od 15.06.2020 do 02.07.2020, písemnost byla zveřejněna též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost byla rovněž vyvěšena na úřední desce OÚ Hodslavice 
(od 15.06.2020 do 02.07.2020), vč. způsobu umožňujícím dálkový přístup. 

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 16.07.2020 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 21.07.2020. Podklady rozhodnutí byly 
kompletní ke dni 16.07.2020. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky společného územního a stavebního řízení o změně stavby 
před dokončením: 

- Podle § 94k písm. a) stavebního zákona: žadatel–stavebník. 

- Podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden: 
Obec Hodslavice. 

- 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: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

(oprávněný hospodařit s majetkem státu pozemek parc.č. 1151 a 1782/7 v k.ú. Hodslavice), 
František Hasalík (vlastník pozemku  parc.č. 330 v k.ú. Hodslavice), 
Daniela Dohnalová (vlastník pozemku parc.č. 351 v k.ú. Hodslavice), 
Eva Fenciková (vlastník pozemku parc.č. 642 v k.ú. Hodslavice), 
Lucie Bačková (vlastník pozemku parc.č. 1152 k.ú. Hodslavice), 
Věra Cahlíková (vlastník pozemku parc.č. 648 a 651 v k.ú. Hodslavice), 
Pactio Invest a.s. (zástavní právo k pozemku parc.č. 648 a 651 v k.ú. Hodslavice), 
Raiffeisenbank a.s. (zástavní právo k pozemku parc.č. 1152 v k.ú. Hodslavice), 
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GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GridServices, s.r.o., (vlastník dotčeného plynárenského zařízení), 
ČEZ Distribuce, a.s. (vlastník dotčeného energetického zařízení), 
CETIN a.s. (vlastník dotčeného komunikačního vedení), 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry (správce vodního toku Křižanův potok). 

- 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: 
Pozemky parc.č. 141, 154, 155, 156, 168, 171, 202/1, 331, 333, 349, 630/1, 643/2, 645/2, 647, 649, 
650/1, 650/2, 650/3, 652, 657, 688, 690, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 702/2, 703/2, 882, 853/2, 
1150, 1166/1, 1796/1, 1800/1, 1812/1   v katastrálním území Hodslavice. 

Předmětný záměr řeší změnu stavby před dokončením „Odkanalizování obce Hodslavice“, která byla 
povolena stavebním povolením MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, ze dne 21.07.2017 pod č.j. OŽP/47822/2017, 
sp. zn. OŽP89362/2016-Pk, změna stavby před dokončením č. 1 byla povolena rozhodnutím MÚ Nový 
Jičín, odbor ŽP, ze dne 26.02.2020 pod č.j. OŽP/14744/2020/Pk, sp.zn. OŽP/91851/2019-Pk. 

Žadatel prokázal právo provést stavební záměr změny stavby před dokončením na pozemku parc.č. 143, 
180/2, 208/1, 645/1, 655, 674, 697, 1118/3, 1392, 1800/4, 1804 v k.ú. Hodslavice vlastnickým právem a 
na pozemcích parc.č. 330, 351, 642, 648, 651, 1151, 1152, 1782/7 v k.ú. Hodslavice souhlasem vlastníka 
k umístění a provedení stavby podle § 184a stavebního zákona. 

K předmětnému stavebnímu záměru vydal MÚ Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, orgán územního plánování 
souhlasné závazné stanovisko 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 ze dne 29.06.2020 pod č.j. 
OŽP/46552/2020/BO. 

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. 428/2001 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; a vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, zejm. 
ust. § 19; 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 
k podmínkám dotčených ochranných pásem.  

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: 

Ke stavbě bylo doloženo koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odb. ŽP, ze dne 
29.06.2020 pod č.j. OŽP/46552/2020/BO.  

Vodoprávní úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by byl stavební záměr 
v rozporu s nimi. 
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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 projektovou dokumentaci 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: 

Předmětný stavební záměr řeší změnu stavby vodního díla oddílné splaškové kanalizace 
pro veřejnou potřebu před dokončením, která spočívá ve změně tras některých stok a sběračů. 

Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

Podmínky k umístění a provedení stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí práva a 
právem chráněné zájmy účastníků řízení. 

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji 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 žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací 
předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od pramene 
po tok Zrzávka včetně, HOD_0070. 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: 

-  Dne 23.06.2020 podal účastník řízení, společnost ČEZ Distribuce, a.s., námitku pod zn. 1109536042, 
že byla ke stavbě vydána nesouhlasná stanoviska. Dne 13.07.2020 bylo doplněno souhlasné 
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.07.2020 pod zn. 001109696153. Podatel 
námitky následně vzal svou námitku zpět. 

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. 

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. 
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- 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. 

V řízení s velkým počtem účastníků není podle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel 
povinen podávat odvolání s potřebným množstvím stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu. 
 

Přílohy: 

1. Situační výkres širších vztahů a katastrální situační výkresy zpracované v dubnu 2020 Ing. 
Lubomírem Novákem 

2. Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 
25.05.2020 pod č.j. 646608/20, 646581/20, 646584/20. 

3. Souhlas s předloženou projektovou dokumentací společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 
10.07.2020 pod zn. 001109696153. 

4. Vyjádření správce vodního toku Zrzávka, Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Odry, 
ze dne 16.07.2020 pod č.j. LCR951/002882/2020. 

 
 
 
 
Mgr. Martin Petrusek, v. r.    „otisk úředního razítka“ 
referent veřejné správy 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30.06.2020. 
 
Obdrží: 

I. Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se 
doručuje jednotlivě): 
1. Obec Hodslavice, IDDS: 88tbebn 

 
II. Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný 
záměr proveden, a podle § 94 písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být 
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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. František Hasalík, Hodslavice č.p. 406, 742 71  Hodslavice 
3. Daniela Dohnalová, Hodslavice č.p. 155, 742 71  Hodslavice 
4. Eva Fenciková, Brožíkova č.p. 1497/13, 741 01  Nový Jičín 1 
5. Věra Cahlíková, Hodslavice č.p. 246, 742 71  Hodslavice 
6. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
7. Lucie Bačková, Hodslavice č.p. 91, 742 71  Hodslavice 
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
9. GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
10. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
11. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn 
12. Pactio Invest a.s., IDDS: jz6c7wc 
13. Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u 
 
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 parc.č. 141, 154, 155, 156, 168, 171, 202/1, 331, 333, 349, 630/1, 643/2, 645/2, 647, 649, 
650/1, 650/2, 650/3, 652, 657, 688, 690, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 702/2, 703/2, 882, 853/2, 1150, 
1166/1, 1796/1, 1800/1, 1812/1   v katastrálním území Hodslavice. 
 
IV. Dotčené správní orgány (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě): 
14. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový 

Jičín 1 
15. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový 

Jičín 1 
16. Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPSŘ - orgán územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  

Nový Jičín 1 
 
V. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti: 
17. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, Úsek sekretariátu, Masarykovo nám. č.p. 

1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
18. Obecní úřad Hodslavice, správce úřední desky, Hodslavice č.p. 211, 742 71  Hodslavice 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění způsobem 
umožňují dálkový přístup. 
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