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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Obec Lutopecny, IČO 287474, Lutopecny č.p. 1, 767 01  Lutopecny, 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku 
č.p. 5001, 760 01  Zlín, 
které zastupuje na základě plné moci společnost PK OSSENDORF s.r.o., 
zastoupena Ing. Jan Ossendorf, IČO 25564901, Tomešova č.p. 503/1, 602 00  Brno 

(dále jen "stavebník") dne 21.12.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení 
vodního díla: 

„SO 301 Jednotná kanalizace“ 

„SO 361 Přeložka vodovodu“ 

v rámci stavby 

„Silnice III/36726: Měrůtky, průjezdní úsek“ 

 

na pozemku st. p. 2070, p. č. 1083, 1084, 2026/1, 2026/3 v katastrálním území Měrůtky. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně 
prospěšnou stavbu – dopravní infrastrukturu a s ní související přeložku vodovodu a kanalizace, 
bude toto řízení vedené v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“). 

 

 

Popis stavby: 

V rámci stavby „Silnice III/36726: Měrůtky, průjezdní úsek“ dojde k rekonstrukci silnice 
a přilehlých ploch, k osazení obrubníků a nových odvodňovacích prvků. Pro bezpečné 
zachycení a odvedení srážkové vody z povrchu komunikace a okolí budou sloužit nově 
osazené uliční vpusti a mělké betonové žlaby. Uliční vpusti budou napojeny do překládané 
stávající jednotné kanalizace resp. nové jednotné kanalizace. 

Oprava zahrnuje také kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 36726-2. Dále budou provedeny 
přeložky trubních a kabelových inženýrských sítí, nutný minimální zásah do nových chodníků, 
sjezdů a účelových komunikací a úprava Věžeckého potoka. 
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Součástí stavby budou následující vodohospodářské objekty: 

SO 301 - Jednotná kanalizace 

SO 361 - Přeložka vodovodu 

 

 

SO 301 Jednotná kanalizace 

V úseku rekonstruované silnice km 0,16950 - 0,18750 bude vybudována nová jednotná 
kanalizace. Nová kanalizace bude napojena do nově vybudované šachty ŠA1 na stávající 
kanalizaci vedoucí podél Věžeckého potoka. Šachta ŠA1 bude umístěna na stávajícím 
kanalizačním potrubí PVC DN 500. Nově bude trasa kanalizace vedena tak, aby poklopy šachet 
byly umístěny v ose jízdního pruhu, profil potrubí bude zachován. 

 

Navržená jednotná kanalizace zahrnuje stoky A, B, které odvádějí dešťové a splaškové vody 
z dotčeného území. 
Stoka A je navržena z PP trub SN 16 DN 500 - v celkové délce 144,00 m. 
Stoka B je navržena z PP trub SN16 DN 400 - v celkové délce 6,00 m. 
Na kanalizaci bude vybudováno 5 ks prefabrikovaných betonových vstupních kanalizačních 
šachet DN1000. 
 

Stoka A bude napojena do nové šachty ŠA1 na stáv. stoce vedoucí podél Věžeckého potoka 
na straně jedné a do nové šachty ŠD5 na straně druhé. Tako šachta bude provedena jako 
spádišťová. Stávající šachta Š214 na stoce vedoucí podél Věžeckého potoka se nachází 
v ochranném pásmu plynovodního potrubí, bude zrušena. 

Na stávající kanalizaci PVC D500 vedoucím z šachty 216 do stávající šachty 214 bude 
vybudována nová šachta ŠA2 (DN1200). Do dna šachty se připojí, stáv. kanalizace i stoka A. 

 

Stoka B bude napojena na stoku A v šachtě ŠA4 (DN1200). Stoka B bude vedena 
pod komunikací a ukončena v nově spádišťové šachtě ŠB1 (DN1000) na stávající kanalizaci 
BET 400. 

 

Stávající potrubí kanalizace bude vybouráno a odvezeno na příslušnou skládku odpadu 
dle platné vyhlášky. Během výstavby nového kanalizačního potrubí budou kanalizační přípojky 
odkanalizované provizorně, odpadní vody budou přečerpány do přilehlé stávající kanalizace.  

Stávající přípojky od nemovitosti budou z větší části zachovány a přepojeny 
na rekonstruovanou kanalizaci do vysazené odbočky. Kvůli proveditelnému přepojení přípojek 
na nové potrubí budou přípojky zrekonstruovány do délky cca 2,5 m od napojení na kanalizaci. 
Odbočky pro kanalizační přípojky jsou navrženy z trub PP SN16 DN 150mm, celkem 7 ks. 

 

 

SO 361 Přeložka vodovodu 

Přeložka stávajícího vodovodu z PVC trub D110 je vyvolána rekonstrukcí mostu ev. č. 36726-2 
Měrůtkách a také úpravou nivelety dna Věžeckého potoka, který potrubí v současnosti podchází 
v neznámé hloubce.  

Přeložka vodovodu v celkové délce trasy 14,00 m bude provedena z plastových trub 
z PE100-RC typ 3 SDR11 D110/10,0 (DN 100 PN 16). Přeložka bude napojena na stávající 
PVC potrubí na obou koncích přeložky pomocí vhodné mechanické spojky pro plastové potrubí. 

Na začátku přeložky na pravém břehu potoka bude vybudována armaturní šachta o vnitřních 
půdorysných rozměrech 1,1 x 1,2 m a hloubce 4,2 m. V šachtě bude nejnižší místo přeložky, 
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proto zde budou osazeny armatury pro odkalení.  

Pode dnem potoka bude vodovodní potrubí uloženo do chráničky z ocelových trub 0219/6.0 
(DN 200) v délce 7,8 m. Na pravém břehu bude chránička zatažena do armaturní šachty. 
Na levém břehu bude chránička vodotěsně uzavřena pryžovou manžetou. Potrubí bude 
v chráničce vystředěno pomocí kluzných objímek. 

Stávající vodovodní potrubí bude po zprovoznění přeložky v délce cca 12,0 m zrušeno. 
V závislosti na zjištěné hloubce uložení bude potrubí vytěženo při výstavbě mostu, nebo bude 
zalito cementopopílkovou suspenzí. 

 

 

 

Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 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"), podle § 10 a § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný 
podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 2 odst. 5 liniového zákona a § 112 
odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou 
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy v souladu s § 115 
odst. 8 vodního zákona do 

 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kroměříži, 
odbor životní prostředí, úřední dny pondělí a středa 7,30 - 12,00 a 12,30 - 17,00 hodin). 

 

 

 

 

Poučení: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu – dopravní infrastruktura 
a s ní související přeložku vodovodu a kanalizace dle § 1 odst. 2 písm. d) liniového zákona, 
bude toto řízení vedené také v souladu s liniovým zákonem. 

V souladu s tímto zákonem bude prováděno i doručování dle § 2 odst. 5 liniového zákona. Tedy 
ostatní písemnosti budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být 
záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení 
bude tato písemnost doručována veřejnou vyhláškou. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení 
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, 
při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vodák 
vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu Kroměříž 
 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu, doručuje 
jednotlivě:(datová schránka), tj. stavebník: 
 
Obec Lutopecny, IČO 287474, Lutopecny č.p. 1, 767 01  Lutopecny, 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku č.p. 5001, 
760 01  Zlín, 
které zastupuje na základě plné moci:: 
PK OSSENDORF s.r.o., Ing. Jan Ossendorf, IDDS: ecgthi2 
 sídlo: Tomešova č.p. 503/1, Staré Brno, 602 00  Brno 2 
 
 
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a 109 odst. 1 písm. b) – d) 
stavebního zákona, kterým se kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu, 
doručuje jednotlivě (datová schránka, pošta): 
tj. vlastníci pozemků, příp. stavby na pozemku, na kterých má být stavba prováděna, 
a ten kdo má k tomuto  pozemku či stavbě právo odpovídající věcnému břemenu: 
 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j 
 sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01  Kroměříž 1 
Zlínský kraj, IDDS: scsbwku 
 sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01  Zlín 1 
Jaroslav Košut, Růžová č.p. 573, 752 01  Kojetín I-Město 
Renata Košutová, Růžová č.p. 573, 752 01  Kojetín I-Město 
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EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
 
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a 109 odst. 1 písm. e) – f) 
stavebního zákona, kterým se se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. 
§ 25 odst. 1 a 2 správního řádu  
tj. vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
navrhovanou stavbou dotčeno, příp. ten, kdo má právo odpovídající věcnému břemenu: 
doručení veřejnou vyhláškou): 
 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 2007/1, 2007/2, 2021, 2026/2, 2027, 2029, 2030, 2032, 2034, 2035/1, 2036, 2062, 
2063, 2064, 2065, 2153/1, 2153/2, 2256 v katastrálním území Měrůtky. 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Lutopecny, Měrůtky č.p. 1, č.p. 2, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 54 a č.p. 60. 
 
 
Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě (datová schránka): 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, IDDS: z3paa5u 
 sídlo: Nerudova č.p. 450/9A, 767 01  Kroměříž 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
 sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01  Zlín 1 
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w 
 sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01  Zlín 1 
MěÚ Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
MěÚ Kroměříž, odbor občansko – správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářstí, 
IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
 
 
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se účastníkům řízení doručuje oznámení 
o zahájení řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Kroměříž. 
 
 
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá 
příslušnému obecnímu úřadu se žádostí o vyvěšení:  

Městský úřad Kroměříž, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
Obec Lutopecny, IDDS: vkibnad 
 sídlo: Lutopecny č.p. 1, 767 01  Kroměříž 1 
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