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I. OZNÁMENÍ 
o zahájení řízení  
 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 

podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

jako příslušný úřad k vedení řízení dle § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

A) oznamuje podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších 

předpisů, a dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že na 

základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 

3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupeného na základě plné moci právním 

subjektem Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 48266230, bylo 

zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace dle § 8 

odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku 

Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“.  

 

Upřesnění popisu nakládání s vodami: 

je navržena akumulace povrchových vod v suché nádrži za účelem protipovodňové ochrany intravilánu 

Města Klimkovic a Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Polanka nad Odrou na pozemcích 

parc.č. 2241/1, 2242, 2227, 4812, 2241/8, 2241/7 v k.ú. Klimkovice, obci Klimkovice, okrese Ostrava-

město, kraji Moravskoslezském, a na pozemcích parc.č. 655, 588, 634, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425, 

1446, 633, 1395, 589, 1422/2, 1422/1 v k.ú. Olbramice, obci Olbramice, okrese Ostrava-město, kraji 

Moravskoslezském, ČHP 2-01-01-1531-0-10, název a kód vodního útvaru – Odra od toku Lubina po tok 

Opava, HOD_0180. 

 

 

   

 Povodí Odry, státní podnik  

 IČ 70890021  

 
 

 

 prostřednictvím  

 Valbek, spol. s r.o.  

 IČ 48266230  

 Vaňurova 505/17  

 460 07 Liberec III-Jeřáb  

Vaše značka: neuvedena 

Ze dne: 14.09.2021 

Č. j.: SMO/538654/22/OŽP/Záp 

Sp. zn.: S-SMO/532605/21/OŽP/10 

  

Vyřizuje: Ing. Eva Zápalková 

Telefon: 599 442 223 

E-mail: ezapalkova@ostrava.cz 

  

Datum: 18.08.2022 
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Žadatel ve své žádosti požádal o povolení k nakládání v následujícím množství: 

celkový objem akumulované vody:   217,5 tis. m3 

délka vzdutí při maximální hladině:  786 m 

maximální hladina akumulované vody:  267,15 m n. m. Bpv 

maximální možství povrchových vod odváděných sdruženým funkčním objektem do vodního toku 

Polančice na pozemku parc.č. 4812 v k.ú. Klimkovice  8830 l.s-1 

 

Počet měsíců v roce, kdy je navrhováno nakládání s vodami: 12 

 

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno:   na dobu užívání stavby vodního díla 

„Protipovodňová opatření na vodním toku 

Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, 

stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na 

Polančici“ 

 

Dle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 

důkazy ve lhůtě do 26. září 2022. 

 

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do příslušných 

podkladů v době od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 15.00 u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 

města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 315.  

 

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušných podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.  

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, plnou moc. 

 

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami jsou: 

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 

2. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 

3. Čamaj Jiří, nar. 28.6.1985, Hýlov 9, 742 83 Klimkovice 

4. Holaň Vítězslav, nar. 13.8.1951, Revoluční 638, 742 83 Klimkovice 

5. Stařičná Ivana, nar. 28.11.1975, Sokolská 518, 735 52 Bohumín-Záblatí 

6. Stařičný Pavel, nar. 15.9.1969, Hýlov 4, 742 83 Klimkovice 

7. Válek Stanislav, nar. 19.7.1953, Potoky 751/136, 724 00 Ostrava-Stará Bělá 

8. Bloyer Brigita, nar. 7.5.1962, 909 Vista Grande, Millbrae, California, 940 30 USA 

9. Vaněk Radek, nar. 13.5.1977, Beskydská 585/8, 735 42 Horní Těrlicko 

10. Pěnták Tomáš, nar. 17.7.1972, Floriána Navrátila 591, 783 72 Velký Týnec 

11. Chyba Zdeněk, nar. 17.1.1975, č.p. 96, 538 34 Rosice 

12. Drunecká Renáta, nar. 7.2.1969, Deštná 30, 472 01 Dubá 

13. Masopustová Eva, nar. 28.9.1956, č.p. 132, 471 67 Provodín 

14. Piškula Jan, nar. 16.3.1952, č.p. 146, 471 67 Provodín 

15. Růžičková Iveta, nar. 26.9.1968, Škroupova 567, 537 01 Chrudim 

16. Šarboch Václav, nar. 4.9.1986, Vodní 234/182, 471 41 Dubá 

17. Budzel Lukáš Ing., nar. 3.11.1981, Malá strana 71, 742 83 Olbramice 

18. Budzel Valentin, nar. 23.2.1975, Zahumení 183, 742 83 Olbramice 

19. Kokeš Václav, nar. 5.2.1966, Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará Bělá 

20. Kokešová Milada, nar. 22.1.1969, Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará Bělá  

21. Zemědělská Půda, a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČ 03657965 

22. Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051 
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23. Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice, IČ 60798416 

 

B) oznamuje podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších 

předpisů, a dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že na 

základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 

3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupeného na základě plné moci právním 

subjektem Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 48266230, bylo 

zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání s nimi 

(odvádění vod z drenáží do vod povrchových) dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v ř.km 9,591 vodního toku Polančice 

ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, IDVT 10100447, na pozemku parc.č. 4812 v k.ú. 

Klimkovice, v obci Klimkovice, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1531-0-

10, název a kód vodního útvaru – Odra od toku Lubina po tok Opava, HOD_0180, v souvislosti se stavbou 

vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, 

stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“. 

 

Upřesnění popisu nakládání s vodami: 

je navrženo odvádění vod ze stávajícího plošného odvodnění pozemků mimo navrhovanou stavbu suché 

nádrže prostřednictvím nově realizovaného drenážního potrubí a výustního objektu VO do vod 

povrchových – v ř.km 9,591 vodního toku Polančice ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní 

podnik, IDVT 10100447, na pozemku parc.č. 4812 v k.ú. Klimkovice, v obci Klimkovice, kraji 

Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1531-0-10, název a kód vodního útvaru – Odra 

od toku Lubina po tok Opava, HOD_0180. 

 

Žadatel ve své žádosti požádal o povolení k nakládání v následujícím množství: 

Qprům:  0,17    l.s-1 

Qmax: 0,17    l.s-1  

Qměs:  440,64 m3.měs-1 

Qročně:    5 288   m3.rok-1 

 

Počet měsíců v roce, kdy je navrženo nakládání s vodami:  12 

 

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno:   30 let 

 

Dle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 

důkazy ve lhůtě do 26. září 2022. 

 

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do příslušných 

podkladů v době od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 15.00 hod u odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 315.  

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušných podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.  

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, plnou moc. 

 

Účastníky řízení o povolení k nakládání s vodami jsou: 

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 

2. Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051 
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C) oznamuje podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších 

předpisů, a dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že na 

základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 

3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupeného na základě plné moci právním 

subjektem Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 48266230, bylo 

zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem 

snižování jejich hladiny dle § 8 odst.1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jiné nakládání s nimi – jejich následné odvádění do 

vod povrchových dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Protipovodňová opatření na 

vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na 

Polančici“. 

 

Upřesnění popisu nakládání s vodami: 

navrhované nakládání s vodami spočívá v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny 

v průběhu realizace stavby vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu 

Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“ – SO 02.03 Sdružený funkční 

objekt ze stavební výkopové rýhy prostřednictvím čerpací jímky na pozemcích parc.č. 4812, 2227, 2241/8 

v k.ú. Klimkovice, obci Klimkovice, okrese Ostrava-město, kraji Moravskoslezském, a na pozemcích 

parc.č. 1470, 1446 v k.ú. Olbramice, obci Olbramice, okrese Ostrava-město, kraji Moravskoslezském, 

číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1531-0-10, číslo hydrogeologického rajónu 6611 – Kulm Nízkého 

Jeseníku v povodí Odry, útvar podzemních vod 66111 – Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry. 

 

Čerpané vody je navrženo převádět do vod povrchových v ř.km 9,629 vodního toku Polančice, ve správě 

právního subjekt Povodí Odry, státní podnik, IDVT 10100447, na pozemku parc.č. 4812 v k.ú. 

Klimkovice, v obci Klimkovice, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1531-0-

10, název a kód vodního útvaru – Odra od toku Lubina po tok Opava, HOD_0180. 

 

 Žadatel ve své žádosti požádal o povolení k nakládání v následujícím množství:                 

 čerpané množství celkem: 

Qprům:  2,9    l.s-1 

Qmax: 4,6    l.s-1  

Qměs:  11 923 m3.měs-1 

Qročně:  35 770 m3.rok-1   

  

množství vypouštěných vod do vod povrchových – vodního toku Polančice v ř.km 9,629: 

Qprům:  2,9    l.s-1 

Qmax: 4,6    l.s-1  

Qměs:  11 923 m3.měs-1 

Qročně:  35 770 m3.rok-1  

 

 Počet měsíců v roce, kdy je navrženo nakládání s vodami:  3 

        

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno:  po dobu realizace stavby „Protipovodňová 

opatření na vodním toku Polančice pro 

zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 

– SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“, 

nejdéle do 31. prosince 2025 

 

Dle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 

důkazy ve lhůtě do 26. září 2022. 
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Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do 

příslušných podkladů v době od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 15.00 u odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 315.  

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušných podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.  

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, plnou moc. 

 

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami jsou: 

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 

2. Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051 

3. Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice, IČ 60798416 

4. Koktan Ondřej, nar. 2.1.1998, Hlavní 28, 742 83 Olbramice 

5. Koktanová Jitka, nar. 1.2.1965, Hlavní 28, 742 83 Olbramice 

6. Kokeš Václav, nar. 5.2.1966, Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará Bělá 

7. Kokešová Milada, nar. 22.1.1969, Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará Bělá 

8. Čamaj Jiří, nar. 28.6.1985, Hýlov 9, 742 83 Klimkovice 

9. Holaň Vítězslav, nar. 13.8.1951, Revoluční 638, 742 83 Klimkovice 

10. Stařičná Ivana, nar. 28.11.1975, Sokolská 518, 735 52 Bohumín-Záblatí 

11. Stařičný Pavel, nar. 15.9.1969, Hýlov 4, 742 83 Klimkovice 

12. Válek Stanislav, nar. 19.7.1953, Potoky 751/136, 724 00 Ostrava-Stará Bělá 

 

D) Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní 

úřad dle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, a dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 94m zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že na návrh 

žadatele, kterým je právní subjekt právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem 

Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 48266230, bylo zahájeno 

vodoprávní řízení o vydání společného povolení pro soubor staveb „Protipovodňová opatření na 

vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž 

na Polančici“ dle §94p zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Předložený projekt řeší: 

výstavbu suché průtočné malé vodní nádrže bez stálého nadržení na vodním toku Polančice, IDVT 

10100447, ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, v ř.km 9,654, číslo hydrologického 

pořadí 2-01-01-1531-0-10, název a kód vodního útvaru – Odra od toku Lubina po tok Opava, HOD_0180, 

která má sloužit jako součást protipovodňových opatření vodního toku Polančice a jejích přítoků v rámci 

zástavby Města Klimkovice a Statutárním města Ostravy-Městského obvodu Polanka nad Odrou. 

 

Přehled základních parametrů malé vodní nádrže na Polančici: 

Parametr Hodnota Jednotka 

Výška hráze (v místě spodní výpusti - měřeno od nivelety štoly)  8,9 m 

Kóta koruny hráze 267,95 m n.m. 

Délka hráze (nadzemní část) 113 m 

Objem nádrže po korunu přelivu – retenční prostor 187,4  tis. m3 
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Objem nádrže po max. hladinu při převádění PV1000 217,5 tis. m3 

Objem nádrže po korunu hráze 271,1 tis. m3 

Objem násypu hráze (bez zavazovacích prvků) 16,52 tis. m3 

Plocha nádrže po korunu přelivu 5,87  ha 

Plocha nádrže po max. hladinu při převádění PV1000 6,33 ha 

Plocha nádrže po korunu hráze 7,18 ha 

Q1 1,61 m3/s 

Q100 10,7 m3/s 

Q1000 17,50 m3/s 

W100 279 tis. m3 

W1000 444 tis. m3 

Počet spodních výpustí 2 ks 

Průměr spodních výpustí 500 mm 

Kóta osy dolní spodní výpusti 259,70 m n.m. 

Kóta osy horní rezervní spodní výpusti 261,04 m n.m. 

Kóta přelivné hrany bezpečnostního přelivu 266,65 m n.m. 

Kóta přelivné hrany nouzového přelivu 267,15 m n.m. 

Délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu 12 m 

Délka přelivné hrany nouzového přelivu 8 m 

Rozměry odpadní štoly 2,0 x 2,8 m 

 

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 

SO 02.01 Úprava meliorací a příprava území 

SO 02.02 Hráz 

SO 02.03 Sdružený funkční objekt 

SO 02.04 Odpadní koryto 

SO 02.05 Úprava Polančice v zátopě a drobné tůně 

SO 02.06 Nouzový přeliv 

SO 02.07 Obslužné komunikace 

SO 02.08 Úpravy vegetace v zátopě 

 

SO 02.01 Úprava meliorací a příprava území 

Zátopa budoucí suché nádrže je v současné době zalesněna. S ohledem na budoucí zachování částečného 

lesního obhospodařování zátopy nejsou navrhovány významné terénní úpravy za účelem zvýšení objemu 

nádrže nebo získání vhodného materiálu na výstavbu hráze. Navrženy jsou pouze úpravy v těsné blízkosti 

hráze. Jedná se o úpravy v prostoru budoucí hráze, obslužných komunikací a úpravy koryta Polančice. 

Dojde k vykácení stávajícího porostu a odstranění ornice, popř. lesní půdy. Dřevní hmota na lesních 

pozemcích bude vytěžena před výstavbou. Ornice a lesní půda bude deponována v místě stavby a po 

výstavbě bude využita na ohumusování. Dno suché nádrže v těsné blízkosti návodního líce hráze bude 

upraveno tak, aby byl umožněn povrchový odtok vody zadržované za povodně. 

V rámci tohoto stavebního objektu je dále navrženo realizovat drenážní potrubí sloužící k odvádění vod 

ze stávajícího plošného odvodnění pozemků mimo navrhovanou stavbu suché nádrže. Je navrženo 

realizovat drenážní potrubí plastové SN4 DN 200 mm (perforace max. 8 mm ve výseči 220°, v 

podchodech komunikace je navrženo provést jako neperforované SN 16) v celkové délce 264,62 m z toho 

větev A v délce 183,52 m a větev B v délce 81,01 m. Větev A má být zaústěna prostřednictvím výustního 

objektu VO do vod povrchových – v ř.km 9,591 vodního toku Polančice ve správě právního subjektu 

Povodí Odry, státní podnik, IDVT 10100447, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1531-0-10, název a 

kód vodního útvaru – Odra od toku Lubina po tok Opava, HOD_0180. Větev B má být napojena do 

drenážní šachty S1 na větvi A. Na trase je navrženo osadit drenážní šachty prefabrikované betonové (S1-

S9). Prefabrikované betonové šachty mají být tvořeny typizovanými prefabrikovanými skružemi o 

vnitřním průměru DN 800 mm, tl. stěn 90 mm, šachtovým dnem s kalovým prostorem hloubky 300 mm 

a dvojdílným betonovým pokopem. Zhlaví šachty má být osazeno 500 mm nad terén. Drenážní potrubí 
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má být uloženo na pískové lože tl. 100 mm frakce 0-4 mm a obsypáno v celkové tl. 500 mm hutněným 

štěrkem frakce 8-16 mm. Okolo drenážního obsypu je navrženo uložit filtrační geotextilii o plošné 

hmotnosti 200 g.m-2. Zásyp potrubí je navržen hutněnou zeminou. Výustní objekt je navržen betonový 

monolitický z betonu C30/37 XF3 se seříznutím trouby ve sklonu svahů koryta. Výustní objekt do SO 

02.04 Odpaní koryto je navrženo obrovnat rovnaninou z lomového kamene v rámci přeložky koryta.  

 

SO 02.02 Hráz  

Hráz je navržena zemní sypaná homogenní se šířkou v koruně 4 m. Niveleta hráze je navržena na kótě 

267,95 m n.m. Příčný sklon má být 3 % směrem k návodními líci. Sklony svahů jsou navrženy s ohledem 

na dané materiálové vlastnosti zemin F6 návodní 1:3,5 a vzdušní 1:2,5. V koruně hráze má být zřízena 

obslužná komunikace SO 02.07 šířky 3,0 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Pod komunikací bude vytvořeno 

únosné podloží za použití nesoudržného materiálu vhodného složení naváženého a hutněného po vrstvách. 

Navržen je štěrkový polštář tl. min. 300 mm. Na korunu hráze bude omezen příjezd závorou. Návodní a 

vzdušní líc má být ohumusován a oset v tl. min. 300 mm. Pod ohumusováním má být provedena ochranná 

vrstva z nenamrzavé zeminy tl. min. 200 mm. Na vzdušním líci má být v patě vybudován patní drén ze 

štěrku frakce 0-32 mm s obrácenou filtrační vrstvou tl. 250 mm frakce 0-4 mm. Patní drén má být 

v příčném směru protažen směrem k ose hráze do vzdálenosti max. 8,0 m od osy drénu. Odvod vody bude 

zajištěn drenážním plastovým potrubím DN 200 mm SN8 (perforace 2 mm ve výseči 220°) v celkové 

délce 105,3 m z toho větev A a větev B, které má být uloženo do lože a obsypáno filtrační vrstvou frakce 

4-8 mm. Větev A má být realizována v délce 82,43 m se zaústěním prostřednictvím výustního objektu 

VOA do SO 02.04 Odpadní koryto. Větev B má být realizována v délce 22,87 m se zaústěním 

prostřednictvím výustního objektu VOB do SO 02.04 Odpadní koryto. Na drenážním potrubí mají být 

umístěny revizní šachty prefabrikované betonové (SA1, SB1) a plastové (SA2-5, SB2-3). Prefabrikované 

betonové šachty mají být tvořeny typizovanými prefabrikovanými skružemi o vnitřním průměru DN 800 

mm, tl. stěn 120 mm, šachtovým dnem s kalovým prostorem hloubky 300 mm s přechodovým kónusem 

a poklopem DN 600 mm pro zatížení A15. Zhlaví šachty má být osazeno 500 mm nad terén a obrovnáno 

kamennou rovnaninou. Drenážní šachty plastové jsou navrženy v místech, kde není třeba provádět 

objemové měření. Mají být tvořeny typizovanými plastovými šachtami DN 300 mm uloženými do 

filtrační vrstvy frakce 0-4 mm. Zhlaví šachty má být chráněno betonovou skruží DN 600 mm s vyplněným 

štěrkem frakce 8-32 mm, osazenou 500 mm nad terén. Poklop šachty má být plastový pro zatížení A15. 

Drenážní potrubí má být zaústěno do odpadního koryta min. 200 mm nad dnem a s přesahem min. 200 

mm pro možnost zajištění monitoringu množství a senzorických vlastností prosáklé vody. K tomu taktéž 

má sloužit vždy poslední revizní šachta na větvi patního drénu. Na vyústění má být instalována žabí 

klapka. Výustní objekty jsou navrženy betonové monolitické z betonu C30/37 XF3.  

Výška homogenní hráze je projektována v nejvyšší části 8,9 m. U paty má být hráz široká až cca 50 m. 

Pod hrází má být zbudována těsnicí ostruha při zhlaví těsnící clony s výplní jílocementovou suspenzí, 

která má být vetknuta min. 0,5 m do svrchních partií GT 6a či GT 6b. Pro provedení těsnící clony mají 

být provedeny betonové vodící zídky. V celé ploše pod navrhovanou hrází má být odtěžena zemina v 

mocnosti min. 0,8 m.  Podloží tělesa hrází bude dostatečně zhutněno. Levobřežní část hráze má být 

zavázána do skalních hornin GT 6b. Horninový masiv má být upraven do lavic šířky min. 3 m, které 

zajistí provázání s tělesem hráze. Následně má být očištěn a má být provedena vyrovnávací vrstva 

vodostavebného betonu C25/30. Do skalních hornin má být dále proveden zářez pro obratiště obslužné 

komunikace. Svah má být očištěn od vegetace a profilován na požadovaný sklon svahu 1:1. Svah má být 

ošetřen protierozní výztužnou rohoží. Síť má být kotvena systematicky v rastru 2,0x2,0 m pomocí 

svorníků délky 2,0m. V pravobřežní části má být hráz propojena se stávajícím mírným svahem. Základová 

spára má být ve svahu upravena do lavic výšky nejvýše dvojnásobku hutněné vrstvy násypu. Těleso hráze 

se bude zařezávat úskoky šířky min. 3 m do stávajícího svahu pro dosažení propojení nového tělesa s 

původním svahem. Materiál pro stavbu hráze má být ze zemin F6 CL.  

 

SO 02.03 Sdružený funkční objekt 

K zajištění převádění běžných průtoků, transformaci povodňových průtoků a bezpečnému převedení 

průtoků nad rámec objemu suché nádrže byl navržen sdružený funkční objekt. Jedná se o typizovaný 

železobetonový objekt z betonu C30/37 XF3 (zakryté konstrukce bez styku s promrzávající vodou C25/30 

XF2). Na koruně sdruženého funkčního objektu má být vybudována obslužná lávka šířky 1,2 m se 
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zábradlím výšky 1,1 m a pororoštem z kompozitních materiálů v šedé barvě. Přístup na lávku má být 

omezen uzamykatelnou brankou s ochrannou proti přelezení výšky 2,6 m s cedulí o zákazu vstupu 

nepovolaným osobám. Zábradlí má být dále z bezpečnostních důvodů osazeno na římsy vtokových křídel 

a výtokového čela. Na sdruženém objektu má být osazena vodočetná lať a hydrostatický hladinoměr 

s probubláváním a napájením z baterie a solárního panelu s přenosem GSM na vodohospodářský 

dispečink. V prostoru mezi vtokovými křídly sdruženého funkčního objektu má být vybudován usazovací 

prostor. Usazovací prostor bude tvořen snížením terénu v prostoru před spodní výpustí mezi vtokovými 

křídly hloubky 500 mm. Opevnění má být realizováno dlažbou do betonu tl. 200 mm do betonového lože 

tl. 100 mm a štěrkopískového lože tl. 100 mm. Před propustkem a usazovacím prostorem má být 

vybudován betonový práh C30/37 XF3 šířky 400 mm s kotveným obkladem z lomového kamene tl. 200 

mm a hrubými česlemi ze silnostěnných trubek průměru 80 mm k ochraně spodních výpustí od spláví. 

Velikost průlin má být 295 mm. Na usazovací prostor má navazovat vtoková část se spodními výpustmi. 

Spodní výpusti byly navrženy dvě identických parametrů, přičemž jedna je uvažována jako 100% rezerva 

a v režimu běžného provozu se předpokládá její trvalé uzavření. Výpusti jsou navrženy ve dvou úrovních. 

Hlavní spodní výpust DN 500 mm je navržena na kótě 259,45 m n.m. Je navržena s provozním uzávěrem 

pro umožnění ověřovacího napuštění nádrže. Dále jsou navrženy drážky pro instalaci provizorního 

hradidlového hrazení. Revizní spodní výpust je navržena s provozním uzávěrem deskovým šoupátkem s 

prodlouženou vřetenovou tyčí a stojanem s ovládáním odnímatelným ručním kolem. Bezpečnostní přeliv 

má tvořit přepadová pravoúhlá šachta. Koruna bezpečnostního přelivu byla navržena tak, aby k odtoku 

vody přelivem docházelo u povodní větších než teoretická PV100. Délka přelivu byla navržena tak, aby 

při transformaci kontrolní PV1000 byla přepadová výška nejvýše 0,5 m. Koruna hráze má být 0,80 m nad 

hladinou při průchodu PV1000. Kóta koruny přelivné hrany má být 266,65 m n.m. Délka přelivné hrany 

má být 12,0 m. Šachta přelivu má být pravoúhlá s půdorysnými rozměry 2,0 x 6,0 m. Navržené světlé 

rozměry odpadní štoly mají být 2,0 x 2,8 m. Rozměry výtokového otvoru mají být 2,0 x 1,85 m. 

Zavzdušňovací potrubí bylo navrženo z nerezových trub 2x DN 300 mm. Sklon dna štoly má být 2 %. V 

ose hráze má být vybudováno zavazovací žebro. Šířka v koruně má být 1,0 m a rubové strany mají být 

provedeny ve sklonu 1:10. Odpadní štola má být ukončena výtokovým čelem, na které má být napojeno 

odpadní koryto. Dno štoly má být provedeno do střelky ve sklonu min. 5 %. Tloušťka základové desky je 

navržena 2,2 m. Pod železobetonovou konstrukcí má být proveden podkladní beton C25/30 XC2 tl. 200 

mm s KARI sítí.  

 

SO 02.04 Odpadní koryto 

Odpadní koryto má navazovat na výtokové čelo sdruženého objektu ve sklonu 2 %. Je navrženo 

jednoduché lichoběžníkové koryto se sklony svahů 1:2 se šířkou ve dně 2,4 m. V délce 20,0 m má být 

koryto rozšířeno ve dně na 2,4 m k zajištění stejného charakteru proudění jako v odpadní štole. Opevnění 

bude provedeno kamennou rovnaninou z lomového kamene 100–150 kg, tl. 600 mm. Na konci tohoto 

úseku bude proveden zajišťovací práh z lomového kamene na cementovou maltu o rozměrech 0,6x1,0 m. 

Dále bude navazovat koryto s opevněním kamennou rovnaninou z lomového kamene 80–100 kg tl. 400 

mm o sklonu 0,5 %, které bude ukončeno zajišťovacím prahem o rozměrech 0,4x0,8 m ve stávajícím 

korytě Polančice. Na zajišťovací práh bude umístěna vodočetná lať v betonovém pasu. Stávající koryto 

Polančice má být v nárazovém břehu v místě souběhu s novou obslužnou komunikací v délce 23,0 m a 

v místě rámového propustku max. 3,0 m od propustku opevněno záhozovou patkou z LK 80-100 kg. 

 

SO 02.05 Úprava Polančice v zátopě a drobné tůně 

Koryto Rakovce je navrženo s ohledem na umístění sdruženého funkčního objektu směrově a výškově 

přeložit. Koryto mezi sdruženým objektem a propustkem má tvořit jednoduchý lichoběžník s proměnnou 

šířkou ve dně min. 1,0 m a proměnnými sklony svahů 1:2-1:3. Délka přeložky má být 23,0 m. Na začátku 

přeložky koryta má být vybudován betonový práh s kotveným obkladem a hrubými česlemi ze 

silnostěnných trubek k ochraně spodních výpustí od spláví v rámci 02.03 Sdružený funkční objekt. Na 

konci přeložky má být vybudován v rámci SO 02.07 Obslužné komunikace trubní propust DN 1000 mm 

k umožnění přejezdu obslužné komunikace. Nad propustkem má být vybudována průtočná tůň s plochou 

cca 200 m2. K optimalizaci parametrů sdruženého objektu patří návrh sklonu odpadní štoly 2 %. Z tohoto 

důvodu bylo nutné snížit podélný sklon přeložky Polančice na 0,2 %. Přesto bude koryto v délce cca 120,0 

m ovlivněno vzdutím vody umístěním nivelety spodní výpusti na kótě 259,45 m n. m. V usazovacím 
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prostoru sdruženého objektu a navazující přeložce Polančice bude tak docházet ke zvýšenému usazování 

splavenin během povodně i za běžných průtoků. Proto má být koryto provedeno s opevněním kamennou 

rovnaninou z lomového kamene do 80 kg pro umožnění údržby koryta při odstraňování sedimentu. Jako 

kompenzační opatření je v souladu s biologickým hodnocením navrženo vybudování min. tří tůní v zátopě 

Q2, přičemž dvě jsou navrženy jako neprůtočné mimo navrhovanou přeložku Polančice. Neprůtočná tůň 

č.1 má mít plochu hladiny při dlouhodobé hladině podzemní vody 260 m2. Neprůtočná tůň č.2 má mít 

plochu hladiny při dlouhodobé hladině podzemní vody 225 m2. Průtočná tůň má mít plochu hladiny při 

dlouhodobém průtoku ve vodním toku 150 m2. Dále je navrhováno provedení úkrytů na březích z hromad 

kamení (plazníky) pro populace ještěrky obecné a užovky obojkové.  

 

SO 02.06 Nouzový přeliv 

Jedná se o typizovaný objekt korunového přelivu. Kapacita nouzového přelivu odpovídá Q20 při 

přepadové výšce cca 0,61 m. Šířka přelivné hrany má být 8,0 m a sklony svahů 1:2 a 1:0,6.  

Koruna má být opevněna dlažbou z lomového kamene na sucho do pískového lože tl. 100 mm s oživením 

(mezery mezi kameny jsou prosypány zeminou a osety). V koruně má být proveden zajišťovací 

železobetonový práh šířky 0,5 m a hloubky 1,0 m. Podélný sklon přelivu má být 2 %. Délka přelivu má 

být 73,23 m, s šířkou ve dně 8,0 m. Na pravém břehu má nouzový přeliv navazovat ve sklonu 1:2 na 

obslužnou komunikaci a na levém břehu má být proveden zpevněný svah z vyztužených zemin ke snížení 

záboru pozemků a rozsahu zemních prací. Má se se jednat o vyztužený násyp ozeleněný ze sendvičových 

prvků z ocelových sítí. Délka zavázání sítě do svahu má být minimálně 3,0 m. Sklon lícové ozeleněné 

plochy má být 60°. Po dokončení díla se líc ošetří hydroosevem. Na koruně zpevněného svahu má být 

provedeno ohumusování a osetí tl. 200 mm. Dále má být provedena výsadba keřů po celé délce násypu 

ve vzdálenosti min. 1,5m od kraje svahu v rámci SO 02.08 Úpravy vegetace v zátopě.  

 

SO 02.07 Obslužná komunikace 

Obslužné komunikace mají sloužit k zajištění přístupu na přilehlé pozemky a pro pohyb mechanizace 

správce vodního díla. Komunikace má být na začátku úseku napojena na stávající polní cestu a na konci 

se má připojit na stávající nezpevněnou cestu. Po dokončení všech stavebních prací má být vjezd na 

obslužnou komunikaci omezen dopravním značením. Mechanická závora je navržena z důvodu zamezení 

přístupu na korunu hráze. Obslužné komunikace nebudou veřejně přístupné.  

Výškové poměry: 

Výškové vedení přeložky je dáno niveletou. Průběh nivelety je dán napojením na stávající polní cestu a 

stávající nezpevněnou cestu. Výškový polygon je navržen z přímých úseků s maximálním podélným 

sklonem 12,00 % a minimálním 0,50 %. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny zakružovacími 

parabolickými oblouky. Maximální poloměr zakružovacího oblouku je R = 250 m a minimální poloměr 

pak R = 80 m. 

Příčný sklon: 

Komunikace je navržena s jednostranným příčným sklonem 3,0 %, jehož orientace se mění v závislosti 

na směrovém oblouku. Příčný sklon na začátku, resp. na konci úprav, vychází z příčného sklonu 

stávajících cest. 

Šířkové poměry: 

Obslužná komunikace je v celém svém rozsahu navržena v návrhové kategorii P 4,5/30. Šířka jízdního 

pruhu je 3,0 m, na který navazuje nezpevněná krajnice šířky 0,50 m. Rozšíření jízdního pruhu v oblouku 

s poloměrem R=30,0 m je 1,0 m. 

Konstrukce vozovky: 

Konstrukce vozovky je v souladu s TP Katalog vozovek polních cest. Vozovka je navržena na třídu 

dopravního zatížení VI a úroveň porušení D2.  

Složení konstrukce vozovky polní cesty: Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu 

přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 30 MPa. 

Aktivní zóna: 

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka 

aktivní zóny je v celé trase navržena 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny má být dodržen předepsaný 

stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni má být dosaženo předepsaného 
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modulu přetvárnosti. V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují 

požadavky předepsané ČSN 73 6133. 

Odvodnění: 

Povrchová voda z vozovky má být svedena příčným a podélným sklonem na přilehlý terén a do 

zpevněných případně nezpevněných příkopů. Dále má být voda odváděna k nově navrženým propustkům 

případně na terén. Pro převedení vody pod tělesem obslužné komunikace a pod sjezdy na pozemky jsou 

navrženy trubní propustky DN 600 – DN 1000 a jeden rámový propustek 2,0 x 1,0 m. 

 

SO 02.08 Úpravy vegetace v zátopě 

Stavební objekt řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch vzniklých v rámci stavby. Všechny 

nezpevněné plochy budou zatravněny, na vhodných místech dojde k výsadbě stromů a keřů. 

 

Podrobný popis navrhovaného souboru staveb obsahuje projektová dokumentace, která je nedílnou 

součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

 

Soubor staveb je navrženo umístit a realizovat na pozemcích parc.č. 4795, 2226, 2227, 4812, 4810/2, 

2241/8, 2241/7 v k.ú. Klimkovice, obci Klimkovice, kraji Moravskoslezském a na pozemcích parc.č. 

1445, 1470, 1500, 1419, 1420, 1423, 1424, 1446, 1466, 1469, 1468 v k.ú. Olbramice, obci Olbramice, 

kraji Moravskoslezském. 

 

Na pozemcích parc.č. 4796, 4016, 4810/1 v k.ú. Klimkovice, obci Klimkovice, kraji Moravskoslezském, 

je navržen dočasný zábor pro realizaci souboru staveb.  

 

Ve smyslu § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, upouští odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy od ohledání na 

místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení stavebního záměru. 

 

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do příslušné 

dokumentace a podkladů v době od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 15.00 hod u odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 

315. 

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušné dokumentace a podkladů nahlédnout po předchozí 

telefonické domluvě. 

 

Dle § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení své námitky ve lhůtě určené speciálním stavebním 

úřadem v souladu s § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

usnesením č. 831/22/VH. Zároveň upozorňuje, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. 

 

Ve smyslu § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska ve lhůtě, která je účastníkům 

řízení stanovena samostatným usnesením č. 831/22/VH, tj. do 26. září 2022. K později uplatněným 

závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. 

 

Dle § 94n odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), uplatňovat námitky proti 

projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 

požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné 

právo k pozemku nebo stavbě. 

Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů 

obce. 
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Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou 

se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení 

a důvody podání námitek. 

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, plnou moc. 

 

 

II. USNESENÍ č. 831/22/VH 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 

dle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

a dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný úřad k vedení řízení dle § 2 odst. 1 zákona č. 

416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

u r č u j e   

 

podle § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení 

 

l h ů t u  do 26. září 2022 

 

k uplatnění námitek v souladu s § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, k řízení o vydání společného povolení pro soubor staveb „Protipovodňová 

opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní 

nádrž na Polančici“. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

 

Odůvodnění  

  

Na základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem 

Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 48266230, bylo zahájeno 

vodoprávní řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace dle § 8 odst. 1 písm. 

a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o 

povolení k nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání s nimi (odvádění vod z drenáží do vod 

povrchových) dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, o povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem 

snižování jejich hladiny dle § 8 odst.1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jiné nakládání s nimi – jejich následné odvádění do vod 

povrchových dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku 

Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“ a 

vodoprávní řízení o povolení souboru staveb „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro 

zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“ dle §94p zákona č. 

183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Dle § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení námitky ve lhůtě stanovené stavebním úřadem. Proto odbor 

ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně s oznámením o zahájení řízení, určil 

účastníkům řízení v souladu s § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

lhůtu k uplatnění námitek v tomto řízení a poučil je, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. 

 

Poučení účastníků 

 

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 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 usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.  

 

Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, odkladný účinek. 

 

 

III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí  

 

Na základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem 

Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 48266230, bylo zahájeno 

vodoprávní řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace dle § 8 odst. 1 písm. 

a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o 

povolení k nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání s nimi (odvádění vod z drenáží do vod 

povrchových) dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, o povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem 

snižování jejich hladiny dle § 8 odst.1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jiné nakládání s nimi – jejich následné odvádění do vod 

povrchových dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku 

Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“ a 

vodoprávní řízení o povolení souboru staveb „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro 

zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“ dle §94p zákona č. 

183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 

dle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

a dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dává ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve 

dnech: 

 

3. října 2022 v době od 8.00 do 15.00 hodin 

4. října 2022 v době od 8.00 do 14.00 hodin 

5. října 2022 v době od 8.00 do 15.00 hodin 

 

na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. č.8, Ostrava – Moravská 

Ostrava, III. patro, kancelář č. 315. 
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V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

plnou moc. 

 

 

- účastníci řízení 

A) o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace 

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

1. žadatel a současně vlastník pozemků, na kterých bude realizováno nakládání s vodami (Povodí Odry, 

státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021) 

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

2. obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních 

poměrů nebo životního prostředí (Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051; Obec 

Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice, IČ 60798416) 

3. osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech – vlastník 

pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami (Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451; Čamaj Jiří, nar. 28.6.1985, Hýlov 9, 742 83 Klimkovice; 

Holaň Vítězslav, nar. 13.8.1951, Revoluční 638, 742 83 Klimkovice; Stařičná Ivana, nar. 28.11.1975, 

Sokolská 518, 735 52 Bohumín-Záblatí; Stařičný Pavel, nar. 15.9.1969, Hýlov 4, 742 83 Klimkovice; 

Válek Stanislav, nar. 19.7.1953, Potoky 751/136, 724 00 Ostrava-Stará Bělá; Bloyer Brigita, nar. 

7.5.1962, 909 Vista Grande, Millbrae, California, 940 30 USA; Vaněk Radek, nar. 13.5.1977, Beskydská 

585/8, 735 42 Horní Těrlicko; Pěnták Tomáš, nar. 17.7.1972, Floriána Navrátila 591, 783 72 Velký Týnec; 

Chyba Zdeněk, nar. 17.1.1975, č.p. 96, 538 34 Rosice; Drunecká Renáta, nar. 7.2.1969, Deštná 30, 472 

01 Dubá; Masopustová Eva, nar. 28.9.1956, č.p. 132, 471 67 Provodín; Piškula Jan, nar. 16.3.1952, č.p. 

146, 471 67 Provodín; Růžičková Iveta, nar. 26.9.1968, Škroupova 567, 537 01 Chrudim; Šarboch 

Václav, nar. 4.9.1986, Vodní 234/182, 471 41 Dubá; Budzel Lukáš Ing., nar. 3.11.1981, Malá strana 71, 

742 83 Olbramice; Budzel Valentin, nar. 23.2.1975, Zahumení 183, 742 83 Olbramice; Kokeš Václav, 

nar. 5.2.1966, Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará Bělá; Kokešová Milada, nar. 22.1.1969, 

Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará Bělá; Zemědělská Půda, a.s., Lagnovská 669, 742 83 

Klimkovice, IČ 03657965; Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice, IČ 60798416) 

 

B) o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání s nimi (odvádění vod z drenáží do 

vod povrchových)  

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

1. žadatel, správce dotčeného vodního toku a současně vlastník pozemku, na kterém bude realizováno 

nakládání s vodami (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČ 70890021) 

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

2. obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních 

poměrů nebo životního prostředí (Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051) 

 

C) o povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a 

jiné nakládání s nimi – jejich následné odvádění do vod povrchových  

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

1. žadatel, správce dotčeného vodního toku a současně vlastník pozemku, na kterém bude realizováno 

nakládání s vodami (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČ 70890021) 
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dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

2. obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních 

poměrů nebo životního prostředí (Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051; Obec 

Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice, IČ 60798416) 

3. osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech – vlastník 

pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami (Koktan Ondřej, nar. 2.1.1998, Hlavní 28, 742 

83 Olbramice; Koktanová Jitka, nar. 1.2.1965, Hlavní 28, 742 83 Olbramice; Kokeš Václav, nar. 5.2.1966, 

Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará Bělá; Kokešová Milada, nar. 22.1.1969, Ječmínkova 256/36, 

724 00 Ostrava-Stará Bělá; Čamaj Jiří, nar. 28.6.1985, Hýlov 9, 742 83 Klimkovice; Holaň Vítězslav, 

nar. 13.8.1951, Revoluční 638, 742 83 Klimkovice; Stařičná Ivana, nar. 28.11.1975, Sokolská 518, 735 

52 Bohumín-Záblatí; Stařičný Pavel, nar. 15.9.1969, Hýlov 4, 742 83 Klimkovice; Válek Stanislav, nar. 

19.7.1953, Potoky 751/136, 724 00 Ostrava-Stará Bělá) 

 

D) o společné povolení souboru staveb  

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

1. stavebník, správce dotčeného vodního toku a s současně vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný 

stavební záměr uskutečněn (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ 70890021) 

2. vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku (Bálek Jan, nar. 27.11.1948, Čs. legií 107 742 83 Klimkovice; Kotalová Anna, 

nar. 31.10.1943, U Váhy 477/9, 725 26 Ostrava-Krásné Pole; Návratová Marie, nar. 12.5.1946, Nad 

Opustou 58, 742 85 Vřesina; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035; CETIN 

a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 04084063; Moravskoslezský kraj, 28. října 

2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890692; Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665; Čamaj Jiří, nar. 

28.6.1985, Hýlov 9, 742 83 Klimkovice; Holaň Vítězslav, nar. 13.8.1951, Revoluční 638, 742 83 

Klimkovice; Stařičná Ivana, nar. 28.11.1975, Sokolská 518, 735 52 Bohumín-Záblatí; Stařičný Pavel, nar. 

15.9.1969, Hýlov 4, 742 83 Klimkovice; Válek Stanislav, nar. 19.7.1953, Potoky 751/136, 724 00 

Ostrava-Stará Bělá; Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051; Koktan Ondřej, nar. 

2.1.1998, Hlavní 28, 742 83 Olbramice; Koktanová Jitka, nar. 1.2.1965, Hlavní 28, 742 83 Olbramice; 

Kelner Petr, nar. 22.3.1968, Malá strana 61, 742 83 Olbramice; Klapuchová Eva, nar. 18.2.1963, Nádražní 

849, 742 83 Klimkovice; Kučerová Zdeňka, nar. 2.11.1943, Hlavní 95, 742 83 Olbramice; Martiníková 

Zdeňka, nar. 2.4.1951, Hlavní 12, 742 83 Olbramice; Kokeš Václav, nar. 5.2.1966, Ječmínkova 256/36, 

724 00 Ostrava-Stará Bělá; Kokešová Milada, nar. 22.1.1969, Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará 

Bělá; Zemědělská Půda, a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČ 03657965; Česká spořitelna, a.s., 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč, IČ 45244782; Drunecká Renáta, nar. 7.2.1969, Deštná 30, 472 

01 Dubá; Masopustová Eva, nar. 28.9.1956, č.p. 132, 471 67 Provodín; Piškula Jan, nar. 16.3.1952, č.p. 

146, 471 67 Provodín; Růžičková Iveta, nar. 26.9.1968, Škroupova 567, 537 01 Chrudim; Šarboch 

Václav, nar. 4.9.1986, Vodní 234/182, 471 41 Dubá; Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice, 

IČ 60798416) 

3. vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a současně obec, na jejímž 

území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, 

IČ 00298051; Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice, IČ 60798416) 

 

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

4. osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (Český rybářský 

svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 

IČ 00434167) 

5. osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb technické 

infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 

dotčeno  
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Účastníci řízení – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb 

technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo 

dotčeno, jsou v souladu s § 94m odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc.č. 4797, 4798, 4793, 4794, 

2241/1, 4782, 4777, 4803, 2242, 4778, 4770, 4769, 4760, 4757, 4758 v k.ú. Klimkovice a pozemky parc.č. 

1499, 1498, 1497, 688, 686, 687, 1349/1, 1422/2, 1422/1, 1421, 1394, 1395, 1353, 1425, 1352, 1319, 

1356, 1396, 1358, 655, 633, 1359, 1363, 634, 588, 587, 1365, 589, 1369, 1368, 1367, 1366, 590, 591, 

592 v k.ú. Olbramice. 

 

 

 

Obdrží 

- účastníci řízení 

 

Toto oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí obdrží v souladu s ustanovením 

§ 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 

5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, 

prostřednictvím Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 48266230 (DS) 

2. Bálek Jan, nar. 27.11.1948, Čs. legií 107, 742 83 Klimkovice 

3. Kotalová Anna, nar. 31.10.1943, U Váhy 477/9, 725 26 Ostrava-Krásné Pole 

4. Návratová Marie, nar. 12.5.1946, Nad Opustou 58, 742 85 Vřesina 

5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (DS) 

6. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 04084063 (DS) 

7. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890692 (DS) 

8. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 

IČ 45193665 (DS) 

9. Čamaj Jiří, nar. 28.6.1985, Hýlov 9, 742 83 Klimkovice 

10. Holaň Vítězslav, nar. 13.8.1951, Revoluční 638, 742 83 Klimkovice 

11. Stařičná Ivana, nar. 28.11.1975, Sokolská 518, 735 52 Bohumín-Záblatí 

12. Stařičný Pavel, nar. 15.9.1969, Hýlov 4, 742 83 Klimkovice 

13. Válek Stanislav, nar. 19.7.1953, Potoky 751/136, 724 00 Ostrava-Stará Bělá 

14. Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051 (DS) 

15. Koktan Ondřej, nar. 2.1.1998, Hlavní 28, 742 83 Olbramice 

16. Koktanová Jitka, nar. 1.2.1965, Hlavní 28, 742 83 Olbramice 

17. Kelner Petr, nar. 22.3.1968, Malá strana 61, 742 83 Olbramice 

18. Klapuchová Eva, nar. 18.2.1963, Nádražní 849, 742 83 Klimkovice 

19. Kučerová Zdeňka, nar. 2.11.1943, Hlavní 95, 742 83 Olbramice 

20. Martiníková Zdeňka, nar. 2.4.1951, Hlavní 12, 742 83 Olbramice 

21. Kokeš Václav, nar. 5.2.1966, Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará Bělá (DS) 

22. Kokešová Milada, nar. 22.1.1969, Ječmínkova 256/36, 724 00 Ostrava-Stará Bělá (DS) 

23. Zemědělská Půda, a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČ 03657965 (DS) 

24. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč, IČ 45244782 (DS) 

25. Drunecká Renáta, nar. 7.2.1969, Deštná 30, 472 01 Dubá 

26. Masopustová Eva, nar. 28.9.1956, č.p. 132, 471 67 Provodín 

27. Piškula Jan, nar. 16.3.1952, č.p. 146, 471 67 Provodín 

28. Růžičková Iveta, nar. 26.9.1968, Škroupova 567, 537 01 Chrudim  

29. Šarboch Václav, nar. 4.9.1986, Vodní 234/182, 471 41 Dubá 

30. Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice, IČ 60798416 (DS) 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle § 

27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení 

vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle § 144 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. 

 

Účastníci řízení – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb 

technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo 

dotčeno, jsou v souladu s § 94m odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc.č. 4797, 4798, 4793, 4794, 2241/1, 4782, 

4777, 4803, 2242, 4778, 4770, 4769, 4760, 4757, 4758 v k.ú. Klimkovice a pozemky parc.č. 1499, 1498, 1497, 

688, 686, 687, 1349/1, 1422/2, 1422/1, 1421, 1394, 1395, 1353, 1425, 1352, 1319, 1356, 1396, 1358, 655, 

633, 1359, 1363, 634, 588, 587, 1365, 589, 1369, 1368, 1367, 1366, 590, 591, 592 v k.ú. Olbramice. 

 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení vodoprávního 

řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou. 

 

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Městského úřadu 

Klimkovice a na úřední desce Obecního úřadu Olbramice se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. 

 

V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, se 

ostatní písemnosti v řízení doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, 

je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 

 

 

 

- dotčené orgány  

1. MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu – orgán územního plánování 

2. MMO, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody, půdy a lesa – orgán ochrany přírody; 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu; orgán státní správy lesů 

3. MMO, odbor ochrany životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší – orgán 

odpadového hospodářství 

4. MMO, odbor dopravy 

5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 

Ostrava (DS)  

6. Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad, 17. listopadu 411/3, 743 01 Bílovec (DS) 

7. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 (DS) 

8. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (DS) 

 

 

 

  

 

 

 

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA 

vedoucí oddělení   

vodního hospodářství 

 

-podepsáno elektronicky- 

 



Magistrát města Ostravy                                                           
odbor ochrany životního prostředí 

 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 

  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 
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- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné vrácení na odbor 

ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy: 

1. MMO, odbor vnitřních věcí 

2. Městský úřad Klimkovice, úřední deska, Lidická 1, 742 83 Klimkovice (DS) 

3. Obecní úřad Olbramice, úřední deska, Prostorná 132, 742 83 Olbramice (DS) 

 

 

 

 

 

 

 

 ..............................   ..............................                             

   VYVĚŠENO                                                                                     SŇATO 

 

 

 

…………………….. 

razítko úřadu 

 

 

 

 

 

 ..............................   ..............................                             

        podpis                                                                                        podpis 
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