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Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s. 
se sídlem 28. října 1235/169,   
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
 
 
Značka: 9773/V028519/2019/KU                                 Ostrava, dne: 25.10.2019 
 
 
Věc:  Most v km 1,972, trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice 

Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro 
vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního 
povolení) 

 
Popis stavby: 

Výše uvedený záměr řeší Most v km 1,972, trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice v k.ú. Frýdlant 
nad Ostravicí. Žádost byla podána prostřednictvím internetu, kde investor označil zájmové území do 
mapových podkladů SmVaK Ostrava a.s. – viz příloha. Bližší technický popis nebyl předložen.   
 
Stanovisko k umístění: 

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území (viz 
příloha), k.ú. Frýdlant nad Ostravicí nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a v 
provozování SmVaK Ostrava a.s.  

Stavbou je nutné respektovat naše zařízení a to provozované vodovody DN 80 PE a DN 50 PE – 
orientační zákres v mapové příloze. Požadujeme respektovat Podmínky týkající se přípravy stavby. 

Zákres dotčených zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. 
Pokud z přiloženého zákresu vyplývá, že realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v majetku, 
v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení 
zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (středisko vodovodních sítí Frýdek-
Místek, tel. 558 402 143). 

 
Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby: 

• Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí na každou stranu  
- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m. 

• V případě umístění jakékoliv stavby do ochranného pásma stávajícího vodovodu v provozování SmVaK 
Ostrava a.s., požadujeme toto umístění zdůvodnit v dalším stupni projektové dokumentace, vč. 
konkrétního rozsahu stavby (délka, šířka, technické provedení apod.) a okótování vzdálenosti mezi 
okrajem řešené stavby a okrajem zařízení SmVaK Ostrava a.s. 

• Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního 
potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. 

• Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

• Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací 
dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

• V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní 
kanalizace nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet 
odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních 
kanalizací). 

• Křížení požadujeme navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě 
napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících 
ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů). U 
křížení v místě vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.  

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
Kounicova 688 / 26 
602 00 Brno 



Značka: 9773/V028519/2019/KU 

 

 
 

Tel: 800 292 400 Fax: +420 596 624 205 DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665 
  E-mail: smvak@smvak.cz Společnost zapsána v obchodním rejstříku 
    Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347 

 

Strana 2 z 2 

• V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma 
zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). 

• Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení. 
 

• Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, 
požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování. 

 
Platnost tohoto stanoviska je 1 rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

• Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753264

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b1ffc853-d2a3-4b2d-94b1-437239d13cde

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 09:33:03
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