MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
odbor životního prostředí
__________________________________________________________________________________
naše značka : MUVS-S 18827/2006 OŽP/Ko
vyřizuje: Koňaříková Lenka
datum : 28.3.2007
Sdružení obcí Syrákov
se sídlem v Liptále
Obec Liptál
756 31 Liptál 331

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 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 příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 77
a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále
jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na
vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne podal 6.11.2006
Sdružení obcí Syrákov
se sídlem v Liptále
Obec Liptál
756 31 Liptál 331
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání
povoluje užívání
podle § 15 vodního zákona, § 82 stavebního zákona v souladu s § 34 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a § 7d) vyhlášky č.
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, stavby vodního díla:
Skupinový vodovod Syrákov - rozvodné řady Liptál
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Zlínský
Liptál
Liptál
Liptál
3686, 3684/1, st. 410/1, 3910, 3655/12,
3655/13, 3690, st. 527, st. 416, st. 522,
454/2, 3690, 3929/8, 467/3, 4004, 465/4,
3690, 3986, 3924, st. 246, 3639/12, 3908,
3635/11, 3794/6, 3639/20, 3639/19, 3639/6,
382, 3929/7, 3983, 3695/2, 392, st. 475,
4005, 3699, 3700, 3695/1, 406, 3695/2,
3930, 421, 422, 423, 396/2, st. 213/2,
3794/6, 3987, 3952, 3905, st. 219, 370/1,
371, 3980/4, 321/4, 3980/1, 310, st. 184/6,

Čísla hydrologického pořadí
Přímé určení polohy souřadnic x, y

3978, st. 539, 311, 322, 3980/2, 3979,
3794/5, 3929/6, 305/3, 3722/2, 4005,
3722/1, 307/1, 1007/2, 1017/2, 1181/1,
1007/3, 2695/6, 2695/5, 2696/2, 2696/6,
3899, 3365/9, 3365/5, 3898/1, 243/9,
3366/1, 3367/3, 243/6, st. 167, st. 165,
3975/1, st. 123/3, 3369/2, 242/1, 243/9,
3968/1, 3366/2, 2696/8, 2696/3, 2696/1,
2694, 3899, 3898/1, 243/6, 3794/5, 130/1,
st. 484/1, 242/1, 241/1, st. 167, st. 165, st.
131/2, 3792/1, 281, st. 131/1, 282/1, st.
135/1, 286/2, 229/2, st. 623, 286/1, 3933/3,
229/12, 3769/1, 228/2, 3933/4, 3976/1,
3971/1, 4022/1, 218/4, 228/2, 220/2, st.
119/4, 220/1, 192, 3969, 3934/3, 196,
3769/2, 3769/9, 221, 3769/2, st. 102, 203/1,
1238/9, 1238/3, 3964/2, 183/8, 2608/23,
3794/4, 3964/1, 145/3, 144/1, 3872/1,
2604/3, 2604/4, 2604/5, 3965/2, 3965/5,
3794/24, 3794/26, 2608/26, 3966/1, 3794/3,
133, 112/3, st. 65, 112/2, 111/1, 113/2, st.
64, 3794/53, 113/1, st. 499, st. 68, 3794/2,
3960/2, 101/3, 100, 79/1, 79/2, 79/5, st.
56/2, 1935/5, 1935/6, 3929/5, 3960/1,
3794/31, 3794/57, 101/4, 77/1, 1942/2, st.
54, 3959/1, st. 540, st.441, 77/4, st. 45,
3868/1, 2555/4, 3958, 70, 69/4, 69/1, 69/5,
87/2, 89/3, 89/1, 3794/1, 3954/2, 3955/3,
3929/2, 3954/1, 62/2, 3955/2, 64/1, 64/3,
3764/68, 3956/1, 2009/5, 2009/6, st. 32/6,
2010/2, 3791, 2010/1, 3956/6, 58, st. 32/5,
2068/1, st. 28, 3794/38, 2015/17, 2021/3,
3763, 1600, 3766/1, 3766/6, st. 504, 1605/1,
1605/2, 1610, 3763, 1613/1, 1614/5, 1624/1,
1631/1, 1631/5, 1631/7
4-11-01-066,4-11-01-068,4-11-01-067
Začátek y 499950,59; X 1158722,04
Konec y 503014,09; x 1159639,96

Dokončené stavební objekty:
Rozvodné řady Liptál STP
Rozvodné řady Liptál HTP střed
Rozvodné řady Liptál HTP
Rozvodný řad Liptál - Lůžko
Veřejná část vodovodních přípojek
V rámci místního šetření nebyly na kolaudované stavbě zjištěny odchylky od podmínek vydaných
stavebním povolením a dokumentace ověřené stavebním úřadem.
V rámci místního šetření nebyly na kolaudované stavbě zjištěny vady a nedodělky.
Podmínky a povinnosti pro užívání stavby podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č.
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu:
1. Udržovat vodní dílo v řádném stavu

2. Provozovat vodní dílo dle schváleného provozního řádu
3. Ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 stavebního zákona jste povinni uchovávat dokumentaci
skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání (při změně vlastníka stavby ji obdrží
nový nabyvatel při odstranění pak stavební úřad)
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Sdružení obcí Syrákov, se sídlem v Liptále, Obec Liptál 331, IČO 00304051

Odůvodnění
Dne 6.11.2006 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.
Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7c) vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů § 30 a § 31 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a dalšími doklady, a to:
1. Zápis o odevzdání a převzetí stavby
2. Stanoviska dotčených stran o vypořádání náhrad a škod nebo o uvedení pozemků či zařízení do
původního stavu.
3. Dokumentaci ověřenou vodoprávním úřadem, opravenou podle skutečného provedení stavby,
včetně stavebního povolení a povolení změn stavby.
4. Zaměření skutečného provedení stavby
5. Geometrický plán
6. Určení polohy vodního díla (souřadnice X,Y)
7. Provozní řád
8. Protokol o zkoušce vodotěsnosti
9. Protokol o tlakové zkoušce vodovodního zařízení
10. Revizní zprávu elektroinstalace
11. Doklady o kompletnosti a jakosti výrobků a zařízení (prohlášení o shodě)
12. Doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (stavební suť atd.)
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům
pod č.j.MUVS-S 18827/2006/OŽP Ko ze dne 22.11.2006. K projednání návrhu současně nařídil ústní
jednání spojené s místním šetřením na 15.12.2006 s upozorněním, že na námitky, které nebudou
sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8
vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci stavby spojený se
změnou stavby, projednal ho s účastníky řízení v rozsahu, v jakém se změna dotýká jejich práv,
právem chráněných zájmů nebo povinností a s dotčenými orgány státní správy. Do skončení jednání
nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. Stavba je provedena s odchylkami oproti ověřené
proj.dokumentaci ve stavebním řízení. Stavebník odchylky projednal se stavebním úřadem a tyto
spočívají ve vedení vodovodu přes pozemky, které jsou uvedeny v seznamu dotčených parcel. Dotčení
bylo způsobeno částečně rozparcelováním pozemků při prodejích v době od vydání stavebního
povolení po kolaudaci a dále nutností dodržet vzdálenosti od již uložených inženýrských sítí.Tyto
změny nejsou v rozporu s podmínkami stavebního povolení. Ke kolaudačnímu řízení spojenému se
změnou stavby dle ust. § 81 odst. 4 stavebního zákona předložil investor dokumentaci skutečného
provedení stavby a souhlasy vlastníků pozemků.
Při ústním jednání a v rámci celého kolaudačního řízení bylo zjištěno:
• Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím č.j.:ŽP 4441/03-231/2 ze dne 6.10.2003 , které
bylo vydáno MěÚ Vsetín, odborem ŽP.

•
•
•
•

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve
vodoprávním řízení.
Byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí i ve stavebním povolení.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny
Určení polohy vodního díla – souřadnice y,x:
Odchylky skutečného provedení stavby od projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním
řízení nebyly zjištěny.
Nebyly zjištěny nedostatky v provedení stavby vodního díla

Stanoviska dotčených správních úřadů, odborná posouzení, znalecké posudky:
• KHS Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín dané do protokolu při místním šetření v rámci
kolaudačního řízení dne 15.12.2006.
Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 115 vodního zákona,
§ 78 stavebního zákona a § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a
stanovil, že jimi jsou:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p. Oblastní správa toků Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Obec Liptál, 756 31 Liptál
Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho
s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81
odst. 1 stavebního zákona, jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem,
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u odboru životního prostředí MěÚ
Vsetín.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ing. Jiří Trezner
vedoucí odboru životního prostředí
Toto rozhodnutí bude všem účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která bude po
dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce MěÚ Vsetín a na úřední desce Obecního úřadu Liptál.
Poslední den 15-ti denní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední desce MěÚ Vsetín a
Obecního úřadu Liptál je dnem doručení. Rozhodnutí bude též zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřadní desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne :

Sejmuto dne :
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Poplatek:
Správní poplatek podle se nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou
(doporučeně do vlastních rukou):
Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále obecní úřad Liptál, 756 31 Liptál 331
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p. Oblastní správa toků Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Obec Liptál, 756 31 Liptál
Dotčené orgány státní správy (doporučeně):
Městský úřad Vsetín odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje územní pracoviště Vsetín, ul. 4. května 287, 755 35
Vsetín
Vypraveno dne:

