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C-2016 
Baťův kanál – Modernizace rejd plavebních komor – PK Babice 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
o společném povolení souboru staveb 

 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává toto  
 

rozhodnutí 
 

žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):  
Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 
110 00  Praha 1 
 

 
Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 94p stavebního zákona se umisťuje a 
povoluje stavba  
 
„Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu“ – plavební komora Babice (číslo projektu 
500 551 0010) 
 
na pozemcích pozemková parcela číslo 1308/1, 1308/2, 1308/4 (vše vodní plocha), 1308/10, 1308/15 (oba 
ostatní plocha) a stavební parcela číslo 1308/16 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Babice 
u Uherského Hradiště, na pozemcích pozemková parcela číslo 1073/4, 1073/5 (oba vodní plocha) v 
katastrálním území Huštěnovice, v hydrologickém pořadí 4-13-01-0770-0-30. 
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Popis stavby: 
Předmětem řízení je výstavba čekacích stání v dolní a horní rejdě plavební komory Babice. Čekací stání 
budou doplněna plavebními znaky. V rámci zvýšení bezpečnosti při proplouvání budou prostory čekacích 
stání osvětleny a monitorovány kamerovým systémem. 
Stavba bude realizována na pozemcích pozemková parcela číslo 1308/1, 1308/2, 1308/4, 1308/10, 
1308/15 a stavební parcela číslo 1308/16 v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, na 
pozemcích pozemková parcela číslo 1073/4, 1073/5 v katastrálním území Huštěnovice.  
Konec opevnění kamennou rovnaninou v dolní rejdě bude vzdálen 8,5 m od lomového bodu hranice 
pozemků pozemková parcela č.1075/44 a 1075/42 v k.ú. Huštěnovice a 6,6 m od lomového bodu hranice 
pozemků pozemková parcela č.1075/42 a 1075/38 v k.ú. Huštěnovice. 
SO 05 úprava hráze bude ukončen na hranici parcel pozemková parcela č. 1308/10 a 1385/12, 1384/15, 
1384/17, 1384/18, 1384/20,1384/16 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště. 
 
 
Přehled stavebních objektů: 
SO 01 Čekací stání, molo o délce 35 m, šířce 0,5 m - dolní rejda. Konstrukce bude uložena na ocelových 
sloupech. Na horní ploše čekacího stání budou osazeny úvazné prvky – rohatinky. Maximální plavební 
hladina 178,80 m n.m., úroveň pochůzné plochy čekacího stání 179,20 m n.m.. Opevnění stávajícího svahu 
kamennou rovnaninou o hm. 200 kg s vyklínováním v délce 69 m. 
SO 02 Čekací stání, molo o délce 35 m, šířce 0,5 m - horní rejda. Konstrukce bude uložena na ocelových 
sloupech. Na horní ploše čekacího stání budou osazeny úvazné prvky – rohatinky. Maximální plavební 
hladina 180,70 m n.m., úroveň pochůzné plochy čekacího stání 181,10 m n.m.. Opevnění stávajícího svahu 
kamennou rovnaninou o hm. 200 kg s vyklínováním v délce 37 m. 
SO 03 Rozvody NN, celková délka kabelové trasy 124 m - dolní rejda. Kabelová trasa bude vedena od 
skříně RS ke dvěma stožárům S3 a S4 situovaným v blízkosti čekacího stání na levém břehu horní rejdy na 
vzdušné hraně koruny hráze. 
SO 04 Rozvody NN celková délka kabelové trasy 190 m - horní rejda. Kabelová trasa bude vedena od 
skříně RS ke dvěma stožárům S1 a S2 situovaným v blízkosti čekacího stání na levém břehu dolní rejdy na 
vzdušné hraně koruny hráze. 
SO 05 Úprava hráze – bude proveden zemní hutněný přísyp hráze v horní rejdě na kótu 181,70 m n.m.. 
Vzdušný líc bude proveden ve sklonu 1:2. Přísyp bude proveden na dvou úsecích oddělených objektem 
náhonu - delší úsek v části u čekacího stání je navržen o celkové délce 52,3 m, kratší pak o délce 27,6 m. 
PS 01 Plavební značení - dolní rejda - plavební znak 1 ks 
PS 02 Plavební značení - horní rejda - plavební znak 1 ks 
PS 03 Elektroobjekty - dolní rejda, světla S1, S2, kamera K1, K2  
PS 04 Elektroobjekty - horní rejda, světla S3, S4, kamera K3, K4 
 
 
Účelem stavby je modernizace rejd plavební komory Babice ve smyslu dovybavení plnohodnotnými 
čekacími stáními pro návrhová a malá plavidla a zvýšení jejich bezpečnosti při proplavování. 
 
Vlivy stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro stavbu, sousední pozemky a stavby budou stavbou 
ovlivněny pouze nepřímo.  
 
Pro provedení stavby se dle § 94p stavebního zákona současně stanovují následující podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště a 

Huštěnovice tak, jak je zakresleno v katastrálním situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí 
ověřené projektové dokumentace. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné 
změny nesmí být bez předchozího povolení vodoprávním úřadem provedeny. 

3. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby vodního díla oprávněnou 
osobou pro stavby vodního hospodářství. 

4. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán. 
5. Před zahájením stavebních prací stavebník nebo jím pověřený subjekt zajistí vytýčení všech 

stávajících inženýrských sítí, při provádění stavby budou tyto respektovány. 
6. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby.  
7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících dokladech týkajících se 

stavby vodního díla:  

 Závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí zn. MUUH-
OŽP/4493/2015/Be ze dne 26. 1. 2015. 
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 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/4164/2018/Bu ze dne 12. 2. 2018. 

 Souhlas vodoprávního úřadu vydaný Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního 
úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/46566/2015/TomJ ze dne 8. 7. 2015. 

 Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM028941/2016-203/Fi ze dne 6. 6. 2016. 

 Vyjádření Moravského rybářského svazu, o.s. zn. 318/2015 ze dne 11. 8. 2015. 

 Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. zn. M40715-16231331 ze dne 6. 2. 2018. 

 Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje zn. ŘSZKUH/00539/18-23 ze dne 23. 2. 2018. 

 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 527730/18  ze dne 2. 2. 2018. 

 Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 512/0303/2018 ze dne 21. 2. 2018. 

 Závazné stanovisko Státní plavební správy zn. 4478/PR/18 ze dne 27. 11. 2018. 
8. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu a současně zajistit, aby nebylo ohrožováno 

zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky a aby nebyly způsobeny jiné škody či 
ztráty. 

9. Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno úniku závadných látek do 
vod povrchových nebo podzemních. Používané stroje a dopravní prostředky musí být v dobrém 
technickém stavu, technický stav musí být průběžně kontrolován. 

10. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození břehů toku, znečištění toku stavebními materiály a 
odpadem. Závadné látky, lehce odplavitelné materiály a stavební odpady budou ukládány tak, aby 
nemohly uniknout nebo být splaveny do vodního toku. 

11. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím 
dotčena.  

12. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo budou upraveny v souladu s 
jinými stavebními povoleními. 

13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného 
vodoprávním úřadem. 

14. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží geodetickou dokumentaci skutečného provedení 
stavby v tištěném tvaru a další povinné doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.  

15. Termín dokončení stavby prosinec 2020.  
 

Označení účastníků řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00  
Praha 1 
 
 
 
Odůvodnění: 
Dne 14. 5. 2018 požádalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 
1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupené společností VH atelier, spol. s r.o., IČO 49437267, 
Lidická č.p. 960/81, Veveří, 602 00 Brno 2 vodoprávní úřad o společné povolení souboru staveb  
„Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu“ plavební komora Uherský Ostroh, Nedakonice, 
Kunovský Les, Staré Město, Huštěnovice a Babice.  
Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro 
jeho řádné posouzení, bylo řízení č.j. MUUH-SŽP/40284/2018/PešM ze dne 23. 5. 2018 přerušeno a 
žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 23. 8. 2018. Žádost byla doplněna dne 17. 8. 
2018 souhlasem vlastníka pozemků se stavbou, závaznými stanovisky obecných stavebních úřadů 
příslušných k umístění nebo povolení vedlejších staveb a aktualizovanými dokumentacemi pro jednotlivé 
plavební komory. 
Vzhledem k chybějící autorizaci dokumentace vedlejších objektů a chybějícímu výkresu u PK Uherský 
Ostroh vodoprávní úřad řízení opět přerušil č.j. MUUH-SŽP/69112/2018/PešM ze dne 5. 9. 2018 a žadatel 
byl vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 30. 11. 2018. Žadatel dokumentaci doplnil dne 29. 
10. 2018. 
 
Vodoprávní úřad vyloučil usnesením č.j. MUUH-SŽP/67361/2018/PešM poznamenaným do spisu dle § 140 
odst. 3 správního řádu ze společného řízení vedeného pod spis. značkou 6612/2018 řízení ve věci  

- plavební komory Uherský Ostroh, které bude dále vedeno jako samostatné správní řízení pod sp. 
zn. 10766/2018, 

- plavební komory Nedakonice, které bude dále vedeno jako samostatné správní řízení pod sp. zn. 
10765/2018, 
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- plavební komory Kunovský Les, které bude dále vedeno jako samostatné správní řízení pod sp. zn. 
10764/2018, 

- plavební komory Staré Město, které bude dále vedeno jako samostatné správní řízení pod sp. zn. 
10763/2018, 

- plavební komory Huštěnovice, které bude dále vedeno jako samostatné správní řízení pod sp. zn. 
10755/2018. 

Vodoprávní úřad tímto usnesením rozdělil žádost na šest samostatných řízení.  
Pod spis. zn. 6612/2018 je dále vedeno samostatné řízení o plavební komoře Babice. O společné povolení 
této stavby bylo požádáno na pozemcích pozemková parcela číslo 1308/1, 1308/2, 1308/4, 1308/10, 
1308/15, stavební parcela číslo 1308/16 v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště a na 
pozemcích pozemková parcela číslo 1073/4 a 1073/5 v katastrálním území Huštěnovice.  
 
K žádosti byly doloženy tyto doklady: 
- Projektová dokumentace stavby zpracovaná v březnu 2018 – společností VH atelier, spol. s r.o., 

Merhautova 1066/216, 613 00 Brno a ověřená Ing. Ivo Pospíšilem autorizovaným inženýrem pro 
vodohospodářské stavby a Radkem Plachým autorizovaným technikem pro technologická zařízení 
staveb. 

- Souhlas vlastníka pozemků s provedením stavby na jejich pozemcích vyznačené na situačním výkresu 
dokumentace dle § 184a stavebního zákona 

- Koordinační smlouva a smlouva o právu provedení stavby uzavřená mezi Českou republikou – 
Ředitelstvím vodních cest ČR a mezi Povodím Moravy s.p. ze dne 20.11.2017.  

- Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 9069/2015 
ze dne 11. 2. 2015 a č.j. KUZL 2833/2018 ze dne 19. 1. 2018. 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí zn. MUUH-
OŽP/4493/2015/Be ze dne 26. 1. 2015. 

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/4164/2018/Bu ze dne 12. 2. 2018. 

- Souhlas vodoprávního úřadu vydaný Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a 
životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/46566/2015/TomJ ze dne 8. 7. 2015. 

- Potvrzení platnosti souhlasu vodoprávního úřadu č.j. MUUH-SŽP/4169/2018/MichP ze dne 18. 1. 2018. 
- Vyjádření obce Huštěnovice zn. OUHUST00482018 ze dne 15. 1. 2018. 
- Stanovisko obce Babice č.j. 50 S/2015 ze dne 27. 1. 2015 a č.j. 46 S/2018 ze dne 28. 2. 2018. 
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM028941/2016-203/Fi ze dne 6. 6. 2016. 
- Vyjádření Státní plavební správy zn. 438/PR/15 ze dne 4. 5. 2015. 
- Závazné stanovisko Státní plavební správy zn. 4478/PR/18 ze dne 27. 11. 2018. 
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 01221/2015 ze dne 9. 2. 2015. 
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-1247-2/UH-2015 ze dne 

20. 2. 2015. 
- Vyjádření Moravského rybářského svazu, o.s. zn. 318/2015 ze dne 11. 8. 2015. 
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. zn. M40715-16226707 ze dne 15. 1. 2018. 
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. zn. M40715-16231331 ze dne 6. 2. 2018. 
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5001650368 ze dne 15. 1. 2018. 
- Vyjádření společnosti ČEPS, a.s. zn. 0000018485 ze dne 15. 1. 2018. 
- Sdělení společnosti ČEPRO, a.s. zn. 4116/18 ze dne 15. 1. 2018. 
- Vyjádření společnosti MERO ČR, a.s. č.j. 2018/01/12660 ze dne 15. 1. 2018. 
- Vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. zn. 451/18/OVP/N ze dne 15. 1. 2018. 
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E01842/18 ze dne 15. 1. 2018. 
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zn. MW000007588167059 ze dne 15. 1. 2018. 
- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 24. 1. 2018. 
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem zn. 80521/2018-1150-OÚZ-BR ze 

dne 16. 2. 2018. 
- Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje zn. ŘSZKUH/00539/18-23 ze dne 23. 2. 2018. 
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. SZ/0017/53000/2018 ze dne 1. 2. 2018. 
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100867348 ze dne 30. 1. 2018. 
- Vyjádření společnosti Metalvis, s.r.o. ze dne 19. 1. 2018. 
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 527730/18  ze dne 2. 2. 2018. 
- Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 512/0303/2018 ze dne 21. 2. 2018. 
- Plná moc pro společnost VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno k zastupování žadatele ze 

dne 23. 2. 2018. 
Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno v katastru nemovitostí. 
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V rámci řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení. 

 Okruh účastníků řízení o společném povolení stavby vodního díla je dán § 94k stavebního zákona. 
Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně: 

 
I. účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona je stavebník: Ředitelství vodních 

cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00  Praha 1 
 

 
II. dalšími účastníky řízení dle § 94k stavebního zákona jsou tyto osoby, jejichž práva mohou být 

prováděním stavby dotčena: účastníci řízení dle § 94k b), c) a d) stavebního zákona 
Obec Babice, Babice č.p. 508, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č.p. 92, 687 03  Babice u Uherského Hradiště 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00  Brno 14 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01  Uherské Hradiště 1 
 

III. účastníci řízení dle § 94k e) stavebního zákona 
osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k následujícím pozemkům a stavbám na nich může 
být společným povolením dotčeno 
v k.ú. Huštěnovice 
pozemková parcela č. 1075/44, 1075/42, 1075/38, 1075/51, 1075/47, 1075/46, 1075/52, 1075/43, 1075/37, 
1075/34, 1075/35, 1075/32, 1074/1, 1073/3, 1073/6 
v k.ú. Babice u Uherského Hradiště 
pozemková parcela č. 1386/5, 1386/10, 1386/11, 1386/1, 1386/12, 1385/1, 1385/12, 1384/15, 1384/17, 
1384/18, 1384/20, 1384/16, 1384/19, 1308/6 
 
Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb vodoprávní úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem 
k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a 
povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena. 
 
Zahájení správního řízení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. MUUH-SŽP/66742/2018/PešM ze dne 
14. 11. 2018 všem známým účastníkům řízení a byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek 15 dní ode dne 
doručení oznámení. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám nebude 
přihlédnuto. V průběhu řízení vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky neobdržel. 

 
Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněná ve stanovené lhůtě byla zkoordinována, 
posouzena a zahrnuta do podmínek výroku společného povolení.  
 
Posouzením záměru dospěl vodoprávní úřad k závěru, že stavba je v souladu 
- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti, 

které upravuje § 94l stavebního zákona, je podána dle § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

- s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a dalšími 
předpisy 

- s požadavky vodního zákona 
- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu - stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou 

technickou a dopravní infrastrukturu 
- s požadavky dotčených orgánů – dle závazného stanoviska orgánu územního plánu je navrhovaný 

záměr přípustný, není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního 
rozvoje Zlínského kraje, s platným územním plánem obcí Babice a Huštěnovice a s cíli a úkoly 
územního plánování. 
 

Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK: 
- konec opevnění kamennou rovnaninou v dolní rejdě   1 176 535, 535 857 
- konec opevnění kamennou rovnaninou v horní rejdě   1 176 362, 535 730 
Proto vodoprávní úřad dospěl k závěru, že provedením a užíváním stavby nebudou ohroženy ani 
poškozeny vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a lze 
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předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, 
proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Poučení účastníků řízení: 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání 
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u 
Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí. 
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. 
 
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 
moci. 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu je toto rozhodnutí 
doručováno veřejnou vyhláškou. 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, 
Obecního úřadu Babice a Obecního úřadu Huštěnovice, 15. den je dnem doručení. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Rostislav Novosad 
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00 
Praha 1 v zastoupení  VH atelier, spol. s r.o., Lidická č.p. 960/81, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: 2nhacx6 
Obec Babice, Babice č.p. 508, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: fqzbfmm 
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č.p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: escbnnv 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw 
Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14, DS: 4jn5apz 
E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: 
PO, fdbdvmf 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: jjfsbqc 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: 
uh2gb5e 
 

 

otisk 
úředního 
razítka 
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Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1, 
DS: xwsai7r 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: z3paa5u 
Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova č.p. 1, Praha 6, DS: OVM, hjyaavk 
Státní plavební správa - pobočka Přerov, Bohuslava Němce č.p. 640, 750 00 Přerov, DS: OVM_R, nkuiu4z 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 
19, 686 01 Uherské Hradiště 1 – stavební úřad 
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního 
plánování, stavebního řádu a památkové péče – úřad územního plánování, OOP 
 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou: 
osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k následujícím pozemkům a stavbám na nich může 
být společným povolením dotčeno 
v k.ú. Huštěnovice 
pozemková parcela č. 1075/44, 1075/42, 1075/38, 1075/51, 1075/47, 1075/46, 1075/52, 1075/43, 1075/37, 
1075/34, 1075/35, 1075/32, 1074/1, 1073/3, 1073/6 
v k.ú. Babice u Uherského Hradiště 
pozemková parcela č. 1386/5, 1386/10, 1386/11, 1386/1, 1386/12, 1385/1, 1385/12, 1384/15, 1384/17, 
1384/18, 1384/20, 1384/16, 1384/19, 1308/6 
 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení potvrzeného rozhodnutí zpět: 
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, paní Halodová, Obecní úřad Babice a Obecní úřad 
Huštěnovice. 
 
 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Razítko a podpis:    Razítko a podpis: 
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