MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spis. značka:

OŽP/32095/2020/Pk
OŽP/30041/2020-Pk

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Mgr. Martin Petrusek, služ. č. 694
556 768 359

Datum:

22.04.2020

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. č.p. 1/1
741 01 Nový Jičín

e-podatelna@novyjicin-town.cz

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ VÝJIMKY
Výroková část:
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy
na úseku vodovodu a kanalizací podle § 25 písm. b), § 27 odst. 1 a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), 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,
po provedeném správním řízení podle § 47 odst. 1 správního řádu,
povoluje
podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích
výjimku
pro křížení nové splaškové kanalizace se stávající vodovodní přípojkou PE DN 25 mm na parc. č. 166/1
v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína, kdy je vodovodní přípojka uložena hlouběji než
splašková kanalizace,
o kterou dne 15.04.2020 požádalo
Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín,
v tomto rozsahu:
V rámci stavby „Domovní ČOV pro MŠ v Novém Jičíně - Bludovicích č.p. 73“ na pozemku parc. č. 166/1,
694, 700/1, 705/1, 709/1 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína dojde na pozemku parc. č.
166/1 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína ke křížení nové splaškové kanalizace se stávající
vodovodní přípojkou PE DN 25 mm na parc. č. 166/1 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína,
kdy je vodovodní přípojka uložena hlouběji než splašková kanalizace. Vodovodní přípojka bude v místě
křížení uložena do chráničky PE DN 50 mm délky 8 m, která bude vodotěsně uzavřena pryžovými
manžetami.
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY
Po, St
08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt
08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.
JEN PRO OBJEDNANÉ:
Pá
08:00 – 11:00

http://www.novyjicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289
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Odůvodnění:
Žadatel podal dne 15.04.2020 žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona
o vodovodech a kanalizacích, ve kterém je stanoveno, že stoky pro odvádění odpadních vod, jakož
i kanalizační přípojky, musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod
pitné vody, s tím, že výjimku může povolit vodoprávní úřad. Žadatel jedná prostřednictvím paní Evy
Friedecké, pověřené referentky odboru bytového MÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový
Jčiín.
K žádosti byly doloženy tyto podklady:
- Pověření paní Evy Friedecké ze dne 16.08.2019.
- Dokumentace zpracovaná v listopadu 2019 Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472,
obsahující návrh technického opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou
odpadní a to při běžném provozu i v případě poruchy.
-

Stanovisko provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, Severomoravských vodovodů a
kanalizací Ostrava a.s., ze dne 22.01.2020 pod zn. 9773/V001313/2020/NO pro územní a
stavební řízení.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí postupoval podle § 6 odst. 1 a § 71 odst. 1 správního
řádu a s ohledem úplné doklady, jediného účastníka řízení, kterým je pouze žadatel, rozhodl ve věci bez
zbytečného odkladu.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska zákona o vodovodech a kanalizacích a
souvisejících předpisů.
Povolení výjimky z technických požadavků na stavby vodních děl vodovodu a kanalizace uvedených v §
12 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích je jedním z podkladů pro zpracovatele projektové
dokumentace a nedotkne se práv vlastníků vodovodního a kanalizačního potrubí, ani práv jiných
nad míru danou zákonnými předpisy. Výjimka neopravňuje žadatele k realizaci stavby. Vlastníci
dotčených pozemků a staveb mohou své oprávněné zájmy chránit v rámci územního popř. stavebního
řízení.
Možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy
kanalizace, je zamezeno uložením vodovodního řadu v místě křížení do chráničky PE DN 50 mm délky 8
m, která bude vodotěsně uzavřena pryžovými manžetami.
Na základě výsledku řízení bylo rozhodnuto, jak uvedeno ve výroku.

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.
Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání 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.

Mgr. Martin Petrusek, v. r.
referent veřejné správy

„otisk úředního razítka“
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci (dodejky)
1. Město Nový Jičín, pověřena Eva Friedecká, referentka OB MÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1,
741 01 Nový Jičín 1
Na vědomí:
2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv

