
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

www.bilovec.cz   IČO 00297755 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bílovec, č. účtu: 761833319/0800 

 

17. listopadu 411, 743 01  Bílovec 
  
Č.j.: ŽP/15930-10/543-2010/klalu e  
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar   
Tel.:  556 414 216 Dle rozdělovníku 
Fax:  556 414 217    
E-mail:  lukas.klazar@bilovec.cz    f 
 
Datum:   28. dubna 2010 

 

ROZHODNUTÍ  
 

ve věci nakládání s vodami na vodních dílech  
„SO 01 Suchá nádrž N1“ a „SO 02 Suchá nádrž N2“ 

 

a veřejná vyhláška 
_______________________________________________________________________ 

 
 Výrok: 

 

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) , podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po provedeném vodoprávním řízení dle 
ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení správního řádu, 
 

povoluje 
 

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona žadateli – účastníku řízení dle ustanovení 
§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – Ministerstvu zemědělství ČR, Pozemkovému úřadu Nový Jičín, 
Husova 13, 742 01 Nový Jičín, IČ 00020478 zastoupený Ing. Františkem Hanouskem, Barákova 41, 
796 01 Prostějov, IČ 10078479 – nakládání s vodami – vzdouvání a akumulaci povrchových vod 
na vodních dílech „Suchá nádrž N1“ a „Suchá nádrž N2“ budovaných v rámci stavby „Realizace 
společných zařízení KPÚ Bravantice – 2. etapa“ na pozemcích parc. č. 2147, 2257 a 2259 v k.ú. 
Bravantice a parc. č. 1550, 1598 a 1599 v k.ú. Olbramice, v kraji Moravskoslezském, ČHP 2-01-01-
120/0, HGR 151 v tomto rozsahu: 
 
vodní dílo „Suchá nádrž N1“ 
 

Kóta hladiny stálého nadržení: 268,40 m n. m. 
Objem stálého nadržení: 6 180 m3 
Plocha hladiny: 1,02 ha  
 

Kóta maximální hladiny akumulované (vzduté) vody: 271,60 m n. m. (ovl.) 
 272,00 m n. m. (neovl.) 
Objem zásobního prostoru: 50 620 m3 (ovl.) 
 60 220 m3 (vč. neovl.) 
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru: 2,27 ha 
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru: 240 m  
 

Dotčený vodní tok: DVT 135 
Říční km: cca 2,632 
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vodní dílo „Suchá nádrž N2“ 
 

Kóta hladiny stálého nadržení: 268,40 m n. m. 
Objem stálého nadržení: 2 636 m3 
Plocha hladiny: 0,03 ha  
 

Kóta maximální hladiny akumulované (vzduté) vody: 263,70 m n. m. (ovl.) 
 264,00 m n. m. (neovl.) 
Objem zásobního prostoru: 9 570 m3 (ovl.) 
 11 400 m3 (vč. neovl.) 
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru: 0,56 ha 
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru: 150 m 
 

Dotčený vodní tok: HMZ 1-11-4 
Říční km: cca 0,172 
 
 

Údaje o povolovaném nakládání s povrchovými vodami: 
Související vodní díla: suché vodní nádrže 
Účel užití souvisejícího vodního díla: jiný – protipovodňová ochrana a zadržení vody v krajině 
Počet měsíců v roce, kdy se nakládá: 12 
Účel nakládání s vodami: jiný – protierozní a protipovodňová ochrana 
 

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami je stanovena do 31. 12. 2030 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 17. 12. 2009 podal žadatel – Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nový Jičín, Husova 
13, 741 01 Nový Jičín, IČ 00020478 zastoupený Ing. Františkem Hanouskem, Barákova 41, 796 01 
Prostějov, IČ 10078479 – na Vodoprávní úřad žádost o povolení k nakládání s vodami – ke vzdouvání 
a akumulaci povrchových vod dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona. Povolované 
nakládání s vodami zasahuje do správních obvodů Vodoprávního úřadu a Magistrátu města Ostravy. 
Rozhodující část povolovaného nakládání s vodami bude vykonávána ve správním obvodu 
Vodoprávního úřadu, proto je Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 18 vodního 
zákona příslušný k vedení vodoprávního řízení, které bylo zahájeno dnem podání. Vodoprávní úřad 
přerušil usnesením č.j. ŽP/1539-10/543-2010/klalu ze dne 15. ledna 2010 vodoprávní řízení zahájené 
podáním žádosti z důvodu chybějících povinných dokladů pro vydání povolení k nakládání s vodami a 
současně dne 15. ledna 2010 pod č.j.: ŽP/47800-09/543-2010/klalu vyzval žadatele k odstranění 
nedostatků žádosti. Po odstranění nedostatků byla žádost doložena všemi povinnými doklady 
podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a 
o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady: 
 

- situace 
- PD vodních děl 
- doklady o právech k pozemkům dotčeným povolovaným nakládáním s vodami 
- kopie katastrální mapy 
- plná moc 
- stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s.p., ze dne 4. 9. 2009 (zn.: 9193/923/1/40/2009) 
- vyjádření správce dotčených vodního toků – ZVHS, OpO, Pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřiny 

9, 741 00 Nový Jičín ze dne 18. 12. 2009 (zn.: NJ/1561/2009)  
- hydrologické údaje ČHMÚ 
 
Okruh účastníků vodoprávního řízení byl stanoven dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 27 
správního řádu a odůvodňuje se takto: 
 

- Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nový Jičín, Husova 13, 741 01 Nový Jičín, IČ 
00020478 zastoupený Ing. Františkem Hanouskem, Barákova 41, 796 01 Prostějov, IČ 10078479 – 
žadatel a účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
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- Obec Bravantice, 742 91 Bravantice a Obec Obramice, 742 83 Olbramice – vlastníci pozemku, na 
nichž bude k nakládání s vodami docházet, a účastníci řízení dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního 
zákona a § 27 odst. 2 správního řádu 

- ZVHS, OpO, Pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřiny 9, 741 01 Nový Jičín – správce dotčených 
vodních toků a účastník řízení dle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona a § 27 odst. 2 
správního řádu 

 
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 správního řádu oznámil Vodoprávní úřad zahájení 
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: 
ŽP/11771-10/543-2010/klalu ze dne 29. března 2010, kterým bylo stanoveno i ústní jednání na den 23. 
dubna 2010 v 9.00 hodin se schůzkou v kanceláři č. 205 na Městském úřadu v Bílovci. 
 

Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že mohou uplatnit své námitky a připomínky ke 
všem podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění nejpozději při tomto 
jednání a že na později podané námitky nebo připomínky nebude možno brát zřetel dle ustanovení 
§ 115 odst. 8 vodního zákona.  
 

Vzhledem k tomu, že povolení Vodoprávního úřadu ovlivní vodní poměry v územních obvodech 
několika obcí, oznámil Vodoprávní úřad dle ustanovení § 115 odst. 3 vodního zákona termín a 
předmět ústního jednání veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu i u těchto obecních 
úřadů.   
 

Při ústním jednání byl sepsán protokol č.j.: ŽP/15378-10/543-2010/klalu, ve kterém nebyly shledány 
důvody, které by bránily vydání povolení k nakládání s vodami. V průběhu řízení nebyly uplatněny 
námitky proti vydání rozhodnutí ani vzneseny připomínky, a proto o nich nebylo rozhodováno.  
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit 
k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, a to nejpozději dne 26. 4. 2010 v 
době od 9.00 hod do 10.00 hod v kanceláři č. 205 na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního 
prostředí a územního plánování, Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec.  
  
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení vodního zákona a dospěl 
k  závěru, že povolované nakládání s vodami neohrozí vodohospodářské ani všeobecné zájmy nad 
míru danou zákonnými předpisy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Poučení: 
Povolení k nakládání s povrchovými vodami se vydává bez ohledu na jejich jakost v místě tohoto 
povoleného nakládání. 
 
 

Poučení účastníků o odvolání: 
  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského 
úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování. 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 na jeho náklady Městský úřad 
Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí 
je nepřípustné. 
 
 
 
Ing. Lukáš Klazar 
referent odboru životního prostředí otisk úředního razítka 
a územního plánování 
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Rozdělovník: 
 

Rozhodnutí obdrží:  
 

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu): 
1. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nový Jičín, Husova 13, 742 01 Nový Jičín 
2. Ing. František Hanousek, Barákova 41, 796 01 Prostějov 

 

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu): 
3. Obec Bravantice, 742 91 Bravantice 
4. Obec Olbramice, 742 83 Olbramice 
5. ZVHS, OpO, Pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřiny 9, 741 01 Nový Jičín 

 

Dotčené orgány: 
6. Městský úřad Bílovec – odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec 
7. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava 
 
 
 

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou po dobu 15 dnů na veřejně 
přístupném místě: 
- Obecní úřad Bravantice 
- Obecní úřad Obramice 
- Městský úřad Bílovec – oddělení správní 

 
 
Vyvěšeno dne:                                                           Sejmuto dne: 
 
 
Razítko, podpis:                                                         Razítko, podpis: 
 

Po uplynutí lhůty žádáme o vrácení vyhlášky s podpisem oprávněné osoby, která potvrdí vyvěšení 
a sejmutí rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypraveno dne: 28. 4. 2010 
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