Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě
Č.j.:

MUNMNM/41559/2021/5

Tel.:
E-mail:

566 598 409
michaela.koukolova@meu.nmnm.cz

Nové Město na Moravě 8.12.2021

Sdělení vodoprávního úřadu
Vodoprávní úřad dne 22.10.2021 pod čj. KUJI 94159/2021, sp.zn.: OŽPZ 1611/2021 St-10 obdržel od
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01
Jihlava usnesení postoupení podnětu obce Radešín, Radešín 58, 592 55 Bobrová na nelegální odběr
vody ze studny S2 a nelegální provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ze strany Ing. Miloslava
Škorpíka a podnětu Ing. Miloslava Škorpíka, Radešín 26, 592 55 Bobrová, že skutečný stav vodovodu
neodpovídá schválenému provoznímu řádu vodovodu obce Radešín a že všechny provedené změny
oproti provoznímu řádu nejsou podloženy projektovou dokumentací ani souhlasem vodoprávního
úřadu.
Vodoprávní úřad dne 15.11.2021 požádal obec Radešín a Ing. Škorpíka o předložení veškerých
dokladů a důkazů týkajících se předmětné záležitosti v termínu do 30.11.2021.
Vodoprávní úřad obdržel od obce Radešín dne 29.11.2021 odpověď č.j. DOP65/21/RCH/DAT a od
Ing. Škorpíka kolaudační rozhodnutí.
Vodoprávní úřad prověřil údaje ve výše uvedeném podání a další podklady, které má k dispozici. Jedná
se zejména o protokol z ohledání konaného dne 15.10.2021 Krajským úřadem Kraje Vysočina,
odvolání proti rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 14.7.2021 č.j. MUNMNM/21443/2019/52.
Z citovaných podkladů je zřejmé, že Ing. Škorpík odebírá vodu samostatným potrubím ze studny S2,
která je současně studnou sběrnou a jímací. Dle údajů v protokolu ze dne 15.10.2021 je patrné, že
množství odebírané vody je měřeno vodoměrem, který je umístěn v manipulační šachtě mezi S2 a
oplocením. Z tohoto důvodu je nutné na potrubí, kterým je voda dodávána Ing. Škorpíkovi, pohlížet
jako na vodovodní přípojku a nikoliv vodovodní řad. Ing. Škorpík je dle ustanovení § 2 odst 6 zákona
č. 274/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK“)
odběratelem. Dle ustanovení § 8 odst. 6 ZoVaK je vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel povinen
s odběratelem uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody.
Při jednání dne 15.10.2021 Ing. Škorpík do protokolu uvedl, že současný stav vodovodu neodpovídá
provoznímu řádu. Toto svoje tvrzení pak doložil kopií projektové dokumentace „Účelové zařízení
Radešín – vodovod“ a kolaudačním rozhodnutím na tuto stavbu. Vodoprávní úřad proto doporučuje
zajistit vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která by obsahovala provedené změny
oproti zkolaudovanému stavu včetně jejího odsouhlasení vodoprávním úřadem. Tuto dokumentaci
zpracovává stavebník provedených změn.
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