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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostředí 
 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ  č. 660/10/VH 
o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška. 
 
 
Výroková část: 
 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona                               
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,             
po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle §§ 109 - 115 zákona č.183/2006 Sb.,               
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 
A)  povoluje stavebníkovi, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4,                       

IČ 65993390, stavbu vodního díla „Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná – 
velká odpočívka v km 139,200 – odpadní potrubí a vodovod pro odpočívku“ – SO 341 – 
odpad od ČOV dle § 15 odst. 1 zákona  č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,   
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové 
dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 
216/5, Brno, IČ 44961944, autorizovala Ing. Ivana Novotná (č. autorizace 1000585) v červenci 
2009. 
 
Předložený projekt řeší: 
výstavbu kanalizace, která bude odvádět předčištěné odpadní vody (v čistírnách odpadních vod, 
které jsou navrženy v rámci stavby „Čerpací stanice pohonných hmot na levostranné a 
pravostranné odpočívce Klimkovice stavby D4707 v km 129,200“- není předmětem tohoto 
rozhodnutí) prostřednictvím výustního objektu do vodního toku levostranný přítok vodního toku 
Sezina  na pozemku parc.č. 1486 v k.ú. Olbramice. 

 

 •••• •••• 

 

 

 

 

 

   

 Ředitelství silnic a dálnic ČR  

 (IČ 65993390)  

   

 prostřednictvím  

 HBH Projekt spol. s r.o.  

 adresa pro doručování:  

 Chelčického 4  

 702 00 Ostrava  

   
 

 

 

 

 

•••• •••• 

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: SMO/138689/10/OŽP/Po 
Sp. zn.: S-SMO/132917/10/OŽP/18 
  
Vyřizuje: Ing. Poláchová 
Telefon: +420 599 442 506 
Fax: +420 599 443 026 
E-mail: jpolachova@ostrava.cz 
  
Datum: 25. května 2010 
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Kanalizace bude provedena jako gravitační z potrubí z žebírkovaného PP DN 300 v délce 678,5 
m. Křížení s dálnicí bude realizováno protlakem. V místě protlaku bude potrubí z trub 
kameninových DN 300 v délce 36,95 m. Celková délka realizované kanalizace bude 715,45 m. 
Na trase bude realizováno 17 revizních kanalizačních šachet Š1-Š17. Kanalizační šachty budou 
provedeny jako typové z monolitických prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm, opatřených 
stupadly s PE povlakem. Dno šachet bude rovněž prefabrikované se žlábkem usměrňující 
průtok. Podesta ve dně a kyneta bude obložena plastovou vystýlkou. Poklopy šachet budou 
plastové a budou vyvedeny 300 mm nad terén.  
Výustní objekt bude realizován jako monolitický, obložený lomovým kamenem. Na vyústění je 
navrženo navázat zpevněním z lomového kamene (80-120 kg) na sucho s urovnaným lícem a 
vyklínovanými spárami. Opevnění koryta bude ukončeno příčnými prahy z kamene o váze 200 
kg uloženými kolmo do země. Dále bude stávající koryto dotčeného vodního toku pročištěno                   
od nánosů v délce 20 m nad a 100 m pod zaústěním předmětného stavebního objektu SO 341. 

 
Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená 
v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany 
životního prostředí  Magistrátu města Ostravy. 

 
Určení polohy stavby vodního díla: 
 
X =  1 106 891,267  Y  =  484 430,173 (konec stavby) 
X =  1 106 817,080  Y  =  485 030,500 (začátek stavby) 

 
 
 

Stavba vodního díla bude realizována na pozemcích parc.č. 1490, 1457, 1489 a 1486 v k.ú. 
Olbramice a na pozemcích parc.č. 1804, 1810, 1694/39 a 1694/1 v k.ú. Bravantice. 
 
 
Toto povolení je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek: 
 
Podmínky pro provedení stavby vodního díla: 
 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými 

změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické 
řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem 
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

 
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem  povoleného vodního díla 

budou nahrazeny v souladu  s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění  a 
obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody  řeší příslušný soud. 

 
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů. 
 
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy  zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti. 
 
5. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním     

orgánům. 
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6. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a 
jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil 
a termín dokončení stavby.  

 
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně    

doplňována projektová dokumentace dle  skutečného provedení. 
 
8. Stavba  vodního díla  bude dokončena nejpozději do 31. října. 2010. 
 
9. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke znečištění podzemních a  povrchových vod. 
 
10. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné 

lokalitě. 
 
11. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít k porušení stávajících staveb 

k vodohospodářským melioracím pozemků. 
 
12. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být 

prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu  smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

 
13. K návrhu na kolaudační souhlas bude pro provoz stavby vodního díla (kanalizace) předložen 

schválený provozní řád, který bude zpracován v souladu s vyhláškou Ministerstva 
zemědělství č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 
děl.   

 
14. Pro období používání mechanizmů pracujících ve vodních tocích a jejich blízkosti, kdy 

hrozí únik závadných látek do toku, bude zpracován plán opatření pro případy havárie 
(havarijní plán) ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předložen ke schválení odboru ochrany 
životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli 
závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, 
zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i 
seznam organizací, resp. institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě 
havarijních stavů tuto okolnost nutné neprodleně ohlásit. Stavební práce mohou být 
zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí  o schválení havarijního plánu. 

 
15. V průběhu realizace stavby budou činěna taková opatření, která zamezí znečištění koryta 

vodního toku. 
 
16. Zemina a jiný stavební materiál nebude ukládán do míst, ze kterých by mohl být splaven do 

koryta vodního toku.  
 
17. Po provedení stavebních prací bude stavbou dotčená část koryta vodního toku a okolního 

terénu upravena. 
 
18. Správci dotčeného vodního toku Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa, 

Oblast povodí Odry bude oznámeno zahájení stavebních prací, bude přizván ke kontrole 
křížení s jejich zařízením a k provádění výustního objektu. 
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19. K návrhu na kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy předložen doklad o kontrole provedení výustního objektu správcem dotčeného 
vodního toku a o předání dokumentace skutečného provedení správci dotčeného vodního 
toku (Česká republika-Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry). 

 
20. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu  

se  zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

 
21. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem 
vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně 
předpisů vydaných k jeho provedení.  

 
22. Zachovávané dřeviny, které mohou být stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou 

chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.  
 
23. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a 

krajiny  ( Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí). 
 
24. Stavební práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou 

(včetně úpravy do původního stavu) ukončeny do 1 roku. V opačném případě je stavebník 
povinen vyžádat si u příslušného  orgánu ochrany  zemědělského půdního fondu souhlas 
s dočasným odnětím  ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst.6 zákona ČNR 
č.334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 

 
25. Stavební práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním 

krytu došlo k co nejmenším škodám. 
 
26. Stavební práce budou prováděny v období vegetačního klidu. 
 
27. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke kontaminaci zemědělské půdy cizorodými 

látkami. 
 
28. Při manipulaci s kulturními vrstvami zemědělské půdy budou orniční a podorniční vrstvy 

samostatně uloženy a budou učiněna taková opatření, aby nedocházelo k jejich poškození 
nebo zcizení. Při zpětné technické rekultivaci dočasně využitých zemědělských ploch bude 
důsledně dbáno na řádné a zpětné uložení této podorniční a orniční vrstvy. 

 
29. V průběhu výstavby nebudou případné dotčené lesní pozemky poškozovány ukládáním 

stavebního materiálu a odpadů. 
 
30. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně 

zhutněny. 
 
31. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou 

eliminovány na co nejnižší míru.  
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32. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně 
předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.  

 
33. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní 

opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly 
vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi 
i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla. 

 
34. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li 

při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně 
čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své 
náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.  

 
35. Během realizace stavby vodního díla nebudou na silniční pozemek odstavovány žádné 

stavební mechanismy, ukládán výkopový a stavební materiál. 
 
36. Během realizace stavby vodního díla bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a 

hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím 
nemovitostem. 

 
37. Během realizace stavby vodního díla bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve 

smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcí vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
38. Během realizace stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona                                   
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů 
vydaných k jeho provedení. 

 
39. Vozidla stavby a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, 

aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství. 
 
40. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem                         

(s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány            
s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude 
neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše 
či přerušení dodávky. 

 
41. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a 

vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a 
drenáže opraveny a před  záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení. 

 
42. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní energetické vedení, 

telekomunikační vedení a plynárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, 
aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi. Žadatel prokazatelně 
seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a 
zařízení a s postupem prací v ochranný pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o 
nebezpečí možného úrazu. 
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43. Žadatel písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení 
stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského min. 7 dnů předem) a provede 
vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi. 

 
44. Kabely energetického a telekomunikačního vedení musí být respektovány, ve výkopu musí 

být zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením. 
 
45. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami. 
 
46. Ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení energetického 

zařízení, telekomunikačního zařízení a plynárenského zařízení nebudou používány žádné 
mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována 
jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení. 

 
47. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich 

zakrytím (záhozem). 
 
48. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis          

do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas. 
 
49. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem 

vlastníkům stavbou dotčených pozemků, správci vodního toku a odboru ochrany životního 
prostředí Magistrátu města Ostravy.  

 
50. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na 
základě  kolaudačního souhlasu. 

 
51. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně 
oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby 
předmětné stavby vodního díla: 

 
• Fáze výstavby po uložení potrubí ve výkopu před jeho zásypem   
• Fáze výstavby po provedení terénních úprav 
 
V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném 
termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá 
etapa samostatně. 

 
 

Podmínky pro užívání stavby vodního díla: 
 
1. Stavba bude provozována dle schváleného provozního  řádu. 

 
 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy 
toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí 
nenabude právní moci. 
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B) ukládá stavebníkovi, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
IČ 65993390, dle ust. § 59 odst. 2 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zpracovat pro provoz stavby vodního díla 
(kanalizaci) provozní řád v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.195/2002 Sb.,                
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a předložit jej odboru 
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ke schválení tak, aby schválený provozní 
řád mohl být předložen nejpozději spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby. 
 
 

 
Účastníkem řízení dle ust.  § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, je: 
 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390 
 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 10. prosince 2009 bylo na žádost žadatele, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem                  
Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem 
HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, Brno, IČ 44961944, zahájeno vodoprávní 
řízení o povolení stavby vodního díla „Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná – 
velká odpočívka v km 139,200 – odpadní potrubí a vodovod pro odpočívku“ – SO 341 – odpad 
od ČOV dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisu a dle  § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že 
žádost nemá předepsané náležitosti a z toho důvodu vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona            
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou 
ze dne 29. prosince 2009 č.j. SMO/146201/09/OŽP/Po, spis.zn. S-SMO/132917/09/OŽP/3. 
Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti odbor ochrany životního prostředí Magistrátu 
města Ostravy usnesením č.1783/09/VH vodoprávní řízení ve věci povolení stavby vodního díla 
přerušil. 
 
Žadatel ve stanovené lhůtě doplnil podanou žádost o doklady a náležitosti dle výzvy ze dne 29. 
prosince 2009 č.j. SMO/146201/09/OŽP/Po, spis.zn. S-SMO/132917/09/OŽP/3. 
 
Oznámením ze dne 1. března 2010 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení v souladu 
s ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že 
k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 112 
odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu  
dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným 
závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. 
 
Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od 
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ohledání na místě samém a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení povolované stavby. 
 
V průběhu vodoprávního řízení došlo ke změně vlastnických práv k pozemku parc.č. 1809 v k.ú. 
Bravantice, který je sousedním pozemkem k pozemku dotčeného předmětnou stavbou vodního díla. 
Byli zjištěni noví spoluvlastníci tohoto pozemku a to pan Libor Polášek, pan Zdeněk Polášek a paní 
Dagmar Vaňková, kteří mají v tomto vodoprávním řízení postavení účastníků řízení. 
Dále se účastníkovi řízení, tj. paní Miloslavě Finsterlové, který je v katastru nemovitostí zapsán 
jako spoluvlastník (podíl 1/56) pozemku 1809 v k.ú. Bravantice, který je sousedním pozemkem 
k pozemku dotčeného stavbou vodního díla, nepodařilo doručit oznámení o zahájení vodoprávního  
řízení ve věci povolení stavby vodního díla.  
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doručoval na adresu uvedenou v listu 
vlastnictví z katastru nemovitostí, ze které se zásilka vrátila zpět s tím, že adresát zemřel.  
Šetřením vodoprávního úřadu se nepodařilo zjistit potencionální dědice po zemřelé paní Miloslavě 
Finsterlové, kteří mají v tomto vodoprávním řízení postavení účastníků řízení. 
Vzhledem k výše uvedenému oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy 
účastníkům řízení panu Liborovi Poláškovi, panu Zdeňkovi Poláškovi, paní Dagmar Vaňkové a 
potencionálním dědicům po zemřelé paní Miloslavě Finsterlové zahájení vodoprávního řízení 
oznámením ze dne 14. dubna 2010 č.j. SMO/096869/10/OŽP/Po, spis.zn.S-
SMO/132917/09/OŽP/11 v předmětné věci a stanovil těmto účastníkům řízení v souladu s ust.               
§ 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň je upozornil, že k později 
uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  
Výše uvedené oznámení o zahájení vodoprávního řízení doručoval odbor ochrany životního 
prostředí Magistrátu města Ostravy potencionálním dědicům po zemřelé paní Miloslavě Finsterlové  
veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. jako osobám, které nejsou známy. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požádal odbor  ochrany životního prostředí  Magistrátu  
města Ostravy svou žádostí ze dne 20. dubna 2010 č.j. SMO/102240/10/OŽP/Po, spis.zn. S-
SMO/132917/09/OŽP/14 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, o prodloužení lhůty k vyřízení spisu ve smyslu ustanovení § 115 odst. 10 zákona 
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o 40 dnů. 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství svým přípisem ze 
dne 23. dubna 2010 č.j. MSK 66115/2010 spis.zn. ŽPZ/15739/2010/Laž prodloužil odboru ochrany 
životního prostředí Magistrátu města Ostravy lhůtu k vydání rozhodnutí o 40 dnů. 
 
V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující : 
 
Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Bílovec, odbor výstavby dne 14. října 2009, č.j. V/32589-
09/6348-2009/Sch. 

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona               
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal 
Městský úřad Bílovec, odbor výstavby dne 7. prosince 2009, č.j. V/44362-09/6348-2009/Sch. 

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb.,                       
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát  města  Ostravy, 
odbor ochrany životního prostředí dne 22. ledna 2009, č.j. OŽP/20564/08/Bn/6. 
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Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů: 
- Městský úřad Bílovec, odbor výstavby ze dne 15. února 2010 č.j. V/5971-10/1696-2010/Sch 
- Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování ze dne 24. června 2008 
č.j. ŽP/25247-08/5045-2008/vav a ze dne 1. července 2008 č.j. ŽP/26146-08/17-2008/vav 

- Koordinované závazné stanovisko č.1801/2008, které vydal MMO, útvar hlavního architekta dne 
12. ledna 2009, č.j. ÚHA/8902/08/Gav, a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního 
prostředí ze dne 7. ledna 2009 a stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení územního 
plánování ze dne 19.prosince 2008. 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 14. ledna 
2010, č.j. MSK 2910/2010, spis.zn. ŽPZ/1015/2010/Šub 

 
Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních: 
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 11. ledna 2010 zn. 191/923/3/57.10/2010 
- Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, pracoviště Nový 

Jičín ze dne 3. srpna 2009 zn. NJ/976/2009 a ze dne 4. prosince 2008 zn. NJ/1453/2008 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 30. července 2009 č.j. 91447/09/MOV/MM0 
- SMP Net, s.r.o. prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 29. července 2009 zn. 

386/09/141  
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23. července 2009 zn. 1022769178 
 
 
Dále byla předložena 3 x projektová dokumentace stavby vodního díla, kterou vypracoval právní 
subjekt HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, Brno, IČ 44961944, autorizovala 
Ing. Ivana Novotná (č. autorizace 1000585) v červenci 2009. 
 
Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy: 
Kopii katastrální mapy se zakreslením stavby vodního díla. 
Doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům dotčených stavbou vodního díla a práva 
založené smlouvami, která opravňují stavebníka realizovat stavbu na pozemcích, které nejsou v 
jeho vlastnictví. 
Závěr zjišťovacího řízení, který vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství dne 5. ledna 2010 č.j. MSK/209280/2009, spis.zn. ŽPZ/46023/2009/Šub. 
Plán kontrolních prohlídek. 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 
Prohlášení projektanta ze dne 31. března 2010 a 25. března 2010. 
Plná moc k zastupování.  
Pověření. 
 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil: 
vlastnická práva k  pozemkům dotčených stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním 
dotčených stavbou vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí. 
Aktuální katastrální mapu zájmového území. 

V rámci vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků 
stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:  

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
-  stavebník (Ředitelství silnic a dálnic ČR) 

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 



č.j. SMO/138689/10/OŽP/Po 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
10/14  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

-    správce dotčeného vodního toku (Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa) 
-   vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník stavby na pozemku, na kterém 

má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající 
věcnému břemenu, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, ten, kdo má 
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu (Obec Olbramice, Obec 
Bravantice, SMP Net, s.r.o., ČEZ Distribuce, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Kučerová 
Zdeňka, Martiník Miroslav, Ing. Šindel Bohdan, Halavičová Gertruda, Martiník Jiří, Martiník 
Roman, Martiníková Pavla, Riedlová Marie, Polášek Libor, Polášek Zdeněk, Vaňková Dagmar, 
potencionální dědicové po zemřelé paní Finsterlové Miloslavě) 

 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost              
z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, 
technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek 
tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní  ani všeobecné zájmy a práva jiných nad 
míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
 
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  byla 
dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
 
V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky. 
 
Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č.89/10 ze dne 24. května 2010. 
 
Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních 
prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu byly navrženy 2 kontrolní prohlídky. 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti, stanovil 
s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečné kontrolní 
prohlídky, dvě kontrolní prohlídky, ve výrokové části tohoto rozhodnutí popsané fází výstavby, a 
upřesnil tak jejich termín. 
 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy uložil stavebníkovi povinnost 
zpracovat provozní řád pro provoz povolené stavby vodního díla v souladu s vyhláškou 
Ministerstva zemědělství č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů 
vodních děl a předložit jej odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ke 
schválení. 
 
 
Údaje o vodoprávní evidenci: 
 

Související vydaná rozhodnutí: 

Rč. 477/10/VH ze dne 7. dubna 2010 (o povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových) 
 

Právnická osoba : 

Obchodní firma nebo název:              Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Sídlo:  Na Pankráci 56, 145 00 Praha  
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IČ:        65993390 
CZ-NACE: 632 000 
Telefon: 549 133 574 
 
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
název vodního díla:  Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná – 

velká odpočívka v km 139,200 – odpadní potrubí a 
vodovod pro odpočívku – SO 341 – odpad od ČOV 

identifikátor kraje:  CZ081 
název kraje:   Moravskoslezský 
identifikátor obce:   554049 
   556858   
název obce:     Olbramice 
      Bravantice 
Identifikátor kat.území:           709808 
    609731 
Název katastrálního území:          Olbramice 
    Bravantice 
rybí přechod:     ne 
parcelní číslo: 1490, 1457, 1489, 1486 (k.ú. Olbramice) 
 1804, 1810, 1694/39, 1694/1 (k.ú. Bravantice) 
číselný identifikátor vodního toku: 10106986 
název vodního toku:    levostranný přítok vodního toku Sezina 
ř. km vodního toku:    1,29 
číslo hydrogeologického pořadí:   2-01-01-120 
přímé určení polohy:    X=1 106 891,267 Y= 484 430,173 (konec stavby) 

X=1 106 817,080 Y= 485 030,500 (začátek stavby) 
kategorie z hlediska TBD:                nepodléhá TBD 
manipulační řád:                          ne 
výškopisné údaje:   280 B.p.v. 
 
Údaje o předmětu rozhodnutí : 
 
440 - vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů 
 
název kanalizačního systému: splašková kanalizace  
povolovaná vodní díla: 441 – stoková síť 

 449 – jiné objekty 
kanalizační soustava: 99 – jiná 
charakter kanalizační soustavy: 99 – jiná (splašková) 
počty oddělených částí systému: 1 
počet napojených obcí:  0 
zpracování provozního řádu:  ano 
 
441 – stoková síť 
 
druh stokové sítě:  01 – gravitační 
celková délka stok:     715,45 m 
délky stokové sítě dle druhu stokové sítě:  715,45 m 
nejmenší jmenovitá světlost stoky:  300 mm 
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největší jmenovitá světlost stoky:  300 mm 
počet povolovaných odlehčovacích komor:  0 
počet povolovaných čerpacích stanic:  0 
 
449 – jiné objekty 
 
název objektu:   výustní objekt  
 
 
Poučení účastníků 
 
Proti tomuto rozhodnutí můžou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního 
prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu dvacetijedna 
stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 
 
Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a 
přípustné odvolání odkladný účinek. 
 

Toto rozhodnutí obdrží 
- účastníci řízení 

 
 
dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, prostřednictvím HBH Projekt spol. s r.o., adresa pro doručování: 

Chelčického 4, 702 00 Ostrava   (DS) 
 
dle ust.  § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice  (DS) 
3. Obec Bravantice, Bravantice 223, 742 81 Bravantice  (DS) 
4. Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa, adresa pro doručování: Česká 

republika – Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Nový Jičín, 
k rukám vedoucího Pracoviště Nový Jičín Ing. Pavla Žáka, Dostála Bystřiny 9, 741 00 Nový 
Jičín 

5. SMP Net, s.r.o., prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  
Brno  (DS) 

6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4  (DS) 
7. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3  (DS) 
8. Kučerová Zdeňka, Hlavní 95, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
9. Martiník Miroslav, Hlavní 12, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
10. Ing. Šindel Bohdan, Valová 168/36, 743 01 Bílovec  
11. Halavičová Gertruda, U Cihelny 840/16, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou 
12. Martiník Jiří, J.Matuška 28/3, 700 30 Ostrava-Dubina 
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13. Martiník Roman, Josefovice 80, 742 83 Klimkovice 
14. Martiníková Pavla, Okružní 633/18, 739 32 Vratimov 
15. Riedlová Marie, U Chatek 706/15, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou  
16. Polášek Libor, 29. dubna 253/21, 700 30 Ostrava-Výškovice 
17. Polášek Zdeněk, Kozlovice 372, 739 47 Kozlovice 
18. Vaňková Dagmar, Zdeňka Buriana 1013/28, 742 21 Kopřivnice 
19. potencionální dědicové po zemřelé paní Finsterlové Miloslavě, nar.5.3.1933, zem. 23.7.2008, 

posledně známá adresa  Bítov 120, 743 01 Bílovec 
 
 
Potencionálním dědicům po zemřelé paní Finsterlové Miloslavě, kteří nejsou známi, se toto 
rozhodnutí doručuje v souladu  s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. 
 
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce 
Obecního úřadu Olbramice a na úřední desce Obecního úřadu Bravantice  se veřejnou vyhláškou 
pouze oznamuje. 
 
 
 
-  dotčené orgány 
 
20. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody 
21. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 

702 18  Ostrava (DS) 
22. Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec  (DS) 
23. Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17. listopadu 411,             

743 01 Bílovec  (DS) 
 

 
 

„otisk úředního razítka“ 
 

 
Ing. Pavel Valerián, Ph.D. 
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí 
 
 
 
 
- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné vrácení na 

odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy: 
 
24. MMO, odbor vnitřních věcí 
25. Obecní úřad Olbramice, úřední deska, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice  (DS) 
26. Obecní úřad Bravantice, úřední deska, Bravantice 223, 742 81 Bravantice  (DS) 
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.........................................                                                   .......................................                                                            
VYVĚŠENO                                                                        SŇATO 

 
 
 
 

....................................................... 
                                                                 razítko úřadu 
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