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ROZHODNUTÍ  č. 1204/22/VH 
o povolení k nakládání s vodami, o společném povolení, kterým se schvaluje stavební 
záměr souboru staveb, o zařazení stavby vodního díla do kategorie 
technickobezpečnostního dohledu 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 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) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

p o v o l u j e   

 

žadateli, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s povrchovými vodami – 

jejich akumulace 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“, 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, takto: 

  

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 

 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/830866/22/OŽP/Záp 

Sp. zn.: S-SMO/532605/21/OŽP/16 

  

Vyřizuje: Ing. Eva Zápalková 

Telefon: 599 442 223 

E-mail: eva.zapalkova@ostrava.cz 

  

Datum: 13.12.2022 
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Polančice na pozemku parc.č. 4812 v k.ú. Klimkovice  8830 l.s-1 

  

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami:  12 

 

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává:  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“ 

 

Upřesnění popisu nakládání s vodami: 

bude realizována 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. 

  

Určení polohy místa nakládání s vodami:     

 X = 1 105 653,668   Y = 483 859,261  

  

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání 

s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, tyto podmínky: 

1. Realizací tohoto záměru nesmí dojít k dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních 

nemovitostí. 

2. Maximální hladina akumulované vody bude označena vodní značkou s jejím uvedením v m n.m. Bpv, 

která bude osazena na viditelném a přístupném místě. 

3. Provoz a manipulace s vodou budou prováděny v souladu s projednaným provozním řádem a 

schváleným manipulačním řádem. 

 

B) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

p o v o l u j e   

 

žadateli, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s povrchovými vodami – 

jiné nakládání s nimi (odvádění vod z drenáží do vod povrchových) 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“, 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, takto: 

  

Qprům:            0,17    l.s-1 

Qmax: 0,17    l.s-1  

Qměs:  440,64 m3.měs-1 

Qročně:            5 288   m3.rok-1 
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Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami:  12 

 

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává:  30 let ode dne nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí 

 

Upřesnění popisu nakládání s vodami: 

bude realizováno 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. 

  

Určení polohy místa nakládání s vodami:     

 X = 1 105 692,045       Y = 483 822,075  

  

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání 

s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, tyto podmínky: 

1. Realizací tohoto záměru nesmí dojít k dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních 

nemovitostí. 

 

C) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

p o v o l u j e   

  

žadateli, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021,  

 

I. dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, nakládání s vodami – 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, v 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 

 

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

pozdějších předpisů, nakládání s vodami – jejich následné odvádění do vod povrchových. 
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Čerpané vody budou převáděny přes sedimentační jímku 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, v množství: 

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 bude docházet k nakládání s vodami:  3 

  

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává:  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 

 

Upřesnění popisu nakládání s vodami: 

bude realizováno nakládání s vodami spočívající 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. 

  

Určení polohy místa nakládání s vodami:     

I. čerpání podzemních vod 

 X = 1 105 666,280   Y = 483 853,760  

II. odvádění do vod povrchových 

X = 1 105 668,730   Y = 483 842,030 

  

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání 

s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, tyto podmínky: 

1. Realizací tohoto záměru nesmí dojít k dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních 

nemovitostí. 

2. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno 

nežádoucímu úniku závadných látek do půdy, do vod podzemních nebo jejich smísení se srážkovými 

vodami. 

3. Pro období prací spojených s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny, kdy hrozí 

únik závadných látek do vod podzemních, 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, 
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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. Práce 

spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny nemohou být zahájeny bez 

schváleného plánu opatření pro případy havárie odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy. 

4. Pro čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny předloží žadatel odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy k projednání provozní řád, který bude zpracován v souladu s 

vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl. Práce spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny nemohou 

být zahájeny bez projednaného provozního řádu u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy. 

5. Místo vyústění do vodního toku, který bude dotčen převáděním čerpaných podzemních vod do vod 

povrchových, bude udržováno v řádném technickém stavu. Nakládáním s vodami nesmí docházet 

k vymílání, případně zanášení koryta dotčeného vodního toku. Dotčené koryto vodního toku pod 

místem vyústění bude dle potřeby čištěno od nánosů a naplavenin. 

 

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

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

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

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle § 94j - § 

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

§ 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

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

 

v y d á v á   

  

společné povolení, kterým se stavebníkovi, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se 

sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, schvaluje stavební záměr 

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 odst. 1 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 Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 

505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 48266230, a autorizoval pan Ing. David Landa (č. autorizace ČKAIT 

0501086) v květnu 2020. 

 

Druh a účel stavby: 

jedná se o 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 bude 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. 

 

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba 

umisťuje a povoluje:  

parc.č. 4795 (ostatní plocha), 2226 (lesní pozemek), 2227 (lesní pozemek), 4812 (vodní plocha), 4810/2 

(orná půda), 2241/8 (ostatní plocha), 2241/7 (ostatní plocha) 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 (ostatní plocha), 4016 (vodní plocha), 4810/1 (orná půda) v k.ú. Klimkovice, 

obci Klimkovice, kraji Moravskoslezském, bude realizován dočasný zábor pro realizaci souboru staveb. 
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Popis prostorového řešení stavby: 

Přehled základních parametrů malé vodní nádrže na Polančici: 

Parametr Hodnota 
Jednot

ka 

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 

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 bude dále realizováno drenážní potrubí sloužící k odvádění vod ze 

stávajícího plošného odvodnění pozemků mimo navrhovanou stavbu suché nádrže. Bude realizováno 
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drenážní potrubí plastové SN4 DN 200 mm (perforace max. 8 mm ve výseči 220°, v podchodech 

komunikace bude provedeno 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 bude 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 bude napojena do drenážní šachty S1 na větvi 

A. Na trase se osadí drenážní šachty prefabrikované betonové (S1-S9). Prefabrikované betonové šachty 

budou 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 bude osazeno 500 mm nad terén. Drenážní potrubí bude 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 

se uloží filtrační geotextilie o plošné hmotnosti 200 g.m-2. Zásyp potrubí bude proveden hutněnou 

zeminou. Výustní objekt bude betonový monolitický z betonu C30/37 XF3 se seříznutím trouby ve sklonu 

svahů koryta. Výustní objekt do SO 02.04 Odpaní koryto bude obrovnáno rovnaninou z lomového 

kamene v rámci přeložky koryta.  

 

SO 02.02 Hráz  

Hráz bude provedena zemní sypaná homogenní se šířkou v koruně 4 m. Niveleta hráze bude na kótě 

267,95 m n.m. Příčný sklon bude 3 % směrem k návodními líci. Sklony svahů budu provedeny s ohledem 

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

Bude proveden štěrkový polštář tl. min. 300 mm. Na korunu hráze bude omezen příjezd závorou. Návodní 

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

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

štěrku frakce 0-32 mm s obrácenou filtrační vrstvou tl. 250 mm frakce 0-4 mm. Patní drén bude 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 bude uloženo do lože a obsypáno filtrační vrstvou frakce 4-8 mm. Větev 

A bude 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 budou umístěny revizní šachty 

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

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 bude osazeno 500 mm nad terén a obrovnáno kamennou rovnaninou. 

Drenážní šachty plastové budou provedeny v místech, kde není třeba provádět objemové měření. Budou 

tvořeny typizovanými plastovými šachtami DN 300 mm uloženými do filtrační vrstvy frakce 0-4 mm. 

Zhlaví šachty bude chráněno betonovou skruží DN 600 mm s vyplněným štěrkem frakce 8-32 mm, 

osazenou 500 mm nad terén. Poklop šachty bude plastový pro zatížení A15. Drenážní potrubí bude 

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 bude sloužit vždy poslední 

revizní šachta na větvi patního drénu. Na vyústění bude instalována žabí klapka. Výustní objekty budou 

provedeny betonové monolitické z betonu C30/37 XF3.  

Výška homogenní hráze bude provedena v nejvyšší části 8,9 m. U paty bude hráz široká až cca 50 m. Pod 

hrází bude zbudována těsnicí ostruha při zhlaví těsnící clony s výplní jílocementovou suspenzí, která bude 

vetknuta min. 0,5 m do svrchních partií GT 6a či GT 6b. Pro provedení těsnící clony budou provedeny 

betonové vodící zídky. V celé ploše pod navrhovanou hrází bude odtěžena zemina v mocnosti min. 0,8 

m. Podloží tělesa hrází bude dostatečně zhutněno. Levobřežní část hráze bude zavázána do skalních 

hornin GT 6b. Horninový masiv bude upraven do lavic šířky min. 3 m, které zajistí provázání s tělesem 

hráze. Následně bude očištěn a bude provedena vyrovnávací vrstva vodostavebného betonu C25/30. Do 

skalních hornin bude dále proveden zářez pro obratiště obslužné komunikace. Svah bude očištěn od 

vegetace a profilován na požadovaný sklon svahu 1:1. Svah bude ošetřen protierozní výztužnou rohoží. 

Síť bude kotvena systematicky v rastru 2,0x2,0 m pomocí svorníků délky 2,0m. V pravobřežní části bude 
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hráz propojena se stávajícím mírným svahem. Základová spára bude 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 

bude 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 bude vybudována obslužná lávka šířky 1,2 m se 

zábradlím výšky 1,1 m a pororoštem z kompozitních materiálů v šedé barvě. Přístup na lávku bude 

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

nepovolaným osobám. Zábradlí bude dále z bezpečnostních důvodů osazeno na římsy vtokových křídel a 

výtokového čela. Na sdruženém objektu bude 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 bude vybudován usazovací 

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

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

tl. 100 mm a štěrkopískového lože tl. 100 mm. Před propustkem a usazovacím prostorem bude 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 bude 295 mm. Na usazovací prostor bude 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 budou provedeny ve dvou úrovních. 

Hlavní spodní výpust DN 500 mm bude na kótě 259,45 m n.m. Bude provedena s provozním uzávěrem 

pro umožnění ověřovacího napuštění nádrže. Dále budou realizovány drážky pro instalaci provizorního 

hradidlového hrazení. Revizní spodní výpust bude provedena s provozním uzávěrem deskovým 

šoupátkem s prodlouženou vřetenovou tyčí a stojanem s ovládáním odnímatelným ručním kolem. 

Bezpečnostní přeliv bude 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 bude 0,80 m nad hladinou při průchodu PV1000. Kóta koruny přelivné hrany bude 266,65 

m n.m. Délka přelivné hrany bude 12,0 m. Šachta přelivu bude pravoúhlá s půdorysnými rozměry 2,0 x 

6,0 m. Navržené světlé rozměry odpadní štoly budou 2,0 x 2,8 m. Rozměry výtokového otvoru budou 2,0 

x 1,85 m. Zavzdušňovací potrubí bude z nerezových trub 2x DN 300 mm. Sklon dna štoly bude 2 %. V 

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

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

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

2,2 m. Pod železobetonovou konstrukcí bude proveden podkladní beton C25/30 XC2 tl. 200 mm s KARI 

sítí.  

 

SO 02.04 Odpadní koryto 

Odpadní koryto bude navazovat na výtokové čelo sdruženého objektu ve sklonu 2 %. Bude realizováno 

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

bude 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. 
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SO 02.05 Úprava Polančice v zátopě a drobné tůně 

Koryto Rakovce bude provedeno s ohledem na umístění sdruženého funkčního objektu směrově a 

výškově přeložit. Koryto mezi sdruženým objektem a propustkem bude tvořit jednoduchý lichoběžník 

s proměnnou šířkou ve dně min. 1,0 m a proměnnými sklony svahů 1:2-1:3. Délka přeložky bude 23,0 m. 

Na začátku přeložky koryta bude 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 bude vybudován v rámci SO 02.07 Obslužné komunikace trubní propust DN 1000 mm k 

umožnění přejezdu obslužné komunikace. Nad propustkem bude 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 

prostoru sdruženého objektu a navazující přeložce Polančice bude tak docházet ke zvýšenému usazování 

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

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

kompenzační opatření bude v souladu s biologickým hodnocením provedeno vybudování min. tří tůní 

v zátopě Q2, přičemž dvě budou provedeny jako neprůtočné mimo navrhovanou přeložku Polančice. 

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

tůň č.2 bude mít plochu hladiny při dlouhodobé hladině podzemní vody 225 m2. Průtočná tůň bude mít 

plochu hladiny při dlouhodobém průtoku ve vodním toku 150 m2. Dále budou provedeny úkryty 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 bude 8,0 m a sklony svahů 1:2 a 1:0,6.  

Koruna bude 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 bude proveden zajišťovací 

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

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

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

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

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

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

provedeno ohumusování a osetí tl. 200 mm. Dále bude 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 budou sloužit k zajištění přístupu na přilehlé pozemky a pro pohyb mechanizace 

správce vodního díla. Komunikace bude na začátku úseku napojena na stávající polní cestu a na konci se 

připojí na stávající nezpevněnou cestu. Po dokončení všech stavebních prací bude vjezd na obslužnou 

komunikaci omezen dopravním značením. Mechanická závora bude provedena 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 bude proveden z přímých úseků s maximálním podélným 

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

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

poloměr pak R = 80 m. 

Příčný sklon: 

Komunikace bude provedena 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: 
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Obslužná komunikace bude v celém svém rozsahu provedena v návrhové kategorii P 4,5/30. Šířka 

jízdního pruhu bude 3,0 m, na který navazuje nezpevněná krajnice šířky 0,50 m. Rozšíření jízdního pruhu 

v oblouku s poloměrem R=30,0 m bude 1,0 m. 

Konstrukce vozovky: 

Konstrukce vozovky bude 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 bude v celé trase navržena 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny bude dodržen předepsaný 

stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni bude dosaženo předepsaného 

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 bude svedena příčným a podélným sklonem na přilehlý terén a do zpevněných 

případně nezpevněných příkopů. Dále bude voda odváděna k nově navrženým propustkům případně na 

terén. Pro převedení vody pod tělesem obslužné komunikace a pod sjezdy na pozemky budou provedeny 

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 stavby obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto řízení, která je nedílnou 

součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

 

Umístění stavby na pozemcích: 

stavba se umisťuje na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno ve výkresech, které vypracoval 

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

autorizoval pan Ing. David Landa (č. autorizace ČKAIT 0501086) v květnu 2020: 

„Katastrální situační výkres“    č. výkresu C.2  měřítko 1:1000, 

„Koordinační situační výkres“    č. výkresu C.3  měřítko 1:1000. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vymezil území dotčené vlivem stavby 

v rozsahu stavbou dotčených pozemků a pozemků dotčených nakládáním s povrchovými vodami – jejich 

akumulace -  parc.č. 4795, 2226, 2227, 4812, 4810/2, 2241/8, 2241/7, 2241/1, 2242, 4796, 4016, 4810/1 

v k.ú. Klimkovice, obci Klimkovice, kraji Moravskoslezském a na pozemcích parc.č. 1445, 1470, 1500, 

1419, 1420, 1423, 1424, 1446, 1466, 1469, 1468, 655, 588, 634, 1425, 633, 1395, 589, 1422/2, 1422/1 

v k.ú. Olbramice, obci Olbramice, kraji Moravskoslezském. 

 

Určení polohy stavby: 

SO 02.01 Terénní úpravy 

Větev A 

X = 1 105 699,053   Y = 483 952,222 (konec stavby) 

X = 1 105 692,045       Y = 483 822,075 (začátek stavby) 

Větev B 

X = 1 105 727,121 Y = 483 896,519 (konec stavby) 

X = 1 105 695,160 Y = 483 825,611 (začátek stavby) 

SO 02.02 Hráz 

 X = 1 105 653,668 Y = 483 859,261  
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SO 02.03 Sdružený funkční objekt 

 X = 1 105 653,668   Y = 483 859,261 

SO 02.04 Odpadní koryto 

X = 1 105 691,779 Y = 483 819,387 (začátek stavby) 

X = 1 105 664,290 Y = 483 846,590 (konec stavby) 

SO 02.05 Úprava Rakovce v zátopě 

X = 1 105 634,635 Y = 483 881,661  

SO 03.06 Nouzový přeliv 

 X = 1 105 732,234   Y = 483 925,115 

SO 02.07 Obslužné komunikace 

X = 1 105 614,870 Y = 483 905,010 (začátek stavby) 

X = 1 105 701 05 Y = 483 728,640 (konec stavby) 

  

Toto rozhodnutí je v souladu s § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek: 

 

Podmínky pro umístění stavby: 

Stavba se umisťuje 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. 

 

Podrobnosti umístění stavby jsou patrny z výkresů: 

„Katastrální situační výkres“    č. výkresu C.2  měřítko 1:1000, 

„Koordinační situační výkres“    č. výkresu C.3  měřítko 1:1000, 

které vypracoval právní subjekt Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, 

IČ 48266230, a autorizoval pan Ing. David Landa (č. autorizace ČKAIT 0501086) v květnu 2020. 

 

Podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba 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. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů. 

3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti. 

4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům. 

5. 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.  

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

projektová dokumentace dle skutečného provedení. 

7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2027. 

8. 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. 
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9. Pro provoz povoleného vodního díla bude zpracován provozní řád dle § 3 odst. 1 vyhlášky 

Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů 

vodních děl, který bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen 

spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla. 

10. Pro provoz povoleného vodního díla bude zpracován manipulační řád dle § 2 vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, 

který bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen ke schválení. 

11. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby bude odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy předložen schválený manipulační řád pro provoz předmětné stavby 

vodního díla. 

12. Pro období realizace stavby, kdy hrozí únik závadných látek do vod povrchových a podzemních, 

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. Stavební práce mohou být zahájeny 

až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu. 

13. Pro období realizace stavby bude zpracován povodňový plán ve smyslu § 71 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který bude před zahájením 

stavebních prací a po projednání se správcem vodního toku předložen odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy k projednání. 

14. V průběhu realizace stavby nebude prováděno na staveništi nebo v povrchových vodách a v jejich 

blízkosti mytí stavebních strojů a mechanizmů či jejich součástí. 

15. V průběhu realizace stavby bude zajištěno, aby nedošlo k úniku pohonných hmot a ropných látek do 

prostředí, zejména pak do vodního toku. Zajištění bude provedeno odstávkou vozidel a příslušné 

stavební techniky na zabezpečené plochy a jejich pravidelnou kontrolou. 

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

toku. 

17. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby 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. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně 

předpisů vydaných k jeho provedení.  

18. Během realizace stavby budou dřeviny nacházející se v blízkosti stavby chráněny před poškozením 

a ničením v nadzemní i podzemní části (bude dodržena norma ČSN 83 9061 – technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

19. Ve vzdálenosti do 2,5 m od pat kmenů stromů rostoucích mimo les a 1 m od okraje keřových skupin 

rostoucích mimo les navržených k zachování nebudou prováděny terénní úprava (skrývky, výkopy, 

navážky, modelace terénu) a nebude pojížděno s technikou. 

20. V územním systému ekologické stability krajiny bude v prostoru migračního průchodu pod dálnicí 

omezena jakákoliv činnost (parkování vozidel stavby, zařízení staveniště, deponie a mezideponie 

veškerých zemin a stavebních materiálů apod.).  

21. Technické prvky (např. zábradlí sdruženého funkčního objektu) budou navrženy v přírodních 

barvách (přírodní odstíny tmavě hnědé nebo zelené) a tvarech.  

22. Stavebník zajistí přítomnost odborně způsobilé osoby (§ 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.), která 

bude zajišťovat biologický dozor stavby, provádět monitoring dotčených lokalit a zajišťovat 

nezbytná opatření k zabránění poškození či likvidace biotopů (bude koordinovat postup prací 

s ohledem na výskyt živočichů, odlov ryb ve stavbou dotčeném úseku vodního toku, eliminovat 

kácení dřevin a zemních prací v hnízdním a vegetačním období, koordinovat budování tůní a 
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plazníků, výsadbu dřevin a rekultivaci dotčených nivních ploch, a opatření k zamezení šíření 

nepůvodních a invazních druhů rostlin). O provedených úkonech budou činěny záznamy do 

stavebního deníku. Nejméně 14 dnů před zahájením stavby budou orgánu ochrany přírody (Magistrát 

města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí) písemně zaslány identifikační a kontaktní údaje 

odborně způsobilé osoby.  

23. K výsadbám nebudou použity kultivary dřevin, výsadby nebudou mulčovány. 

24. Do doby přijmutí nových výsadeb dřevin, které mají zajistit částečnou obnovu porostů dřevin, bude 

zajištěna následná péče o nově vysazené dřeviny minimálně pod dobu 5 let od provedení výsadby.  

25. V údolní nivě vodního toku nebude mimo prostor trvalého a dočasného záboru stavby a z prostoru 

zátopy Q2 umisťováno zařízení staveniště, parkovací a manipulační plochy a nebudou zde zřizovány 

deponie a mezideponie veškerých zemin a stavebních materiálů. 

26. V údolní nivě vodního toku nebude mimo prostor trvalého a dočasného záboru stavby a prostor 

zátopy Q2 prováděna žádná stavební činnost a ani zde nebude vjíždět a parkovat stavební technika. 

27. Po ukončení stavby budou z prostoru dočasných záborů stavby a z prostoru zátopy Q2 odvezeny 

veškeré přebytky výkopových zemin, zbytky stavebních materiálů či dočasná zpevnění. Případné 

stávající terénní sníženiny a deprese, které nebudou v rozporu s protipovodňovou funkcí nádrže, 

budou zachovány. Přebytečná zemina nebude rozhrnována do prostoru údolní nivy vodního toku a 

bude beze zbytku odvezena. 

28. V průběhu stavby a po jejím ukončení (minimálně po dobu 2 let) bude prováděn monitoring výskytu 

nepůvodních a invazních druhů rostlin a jejich případná likvidace. Při likvidaci bude postupováno 

tak, aby nedošlo k dalšímu rozšiřování těchto rostlin do krajiny. Bude přihlédnuto ke standardu péče 

o přírodu a krajinu SPPK D02 007:2016 Likvidace vybraných druhů invazních rostlin.  

29. O ukončení prací spojených s realizací zásahu a o provedení výsadby, rekultivace dotčených ploch 

osetím travní směsí a případné likvidaci nepůvodních a invazních druhů rostlin bude orgán ochrany 

přírody (Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí) písemně informován do 30 dní 

od jejich ukončení. 

30. Na pozemcích parc.č. 1419, 1445 a 1466 v k.ú. Olbramice a na pozemku parc.č. 4810/2 v k.ú. 

Klimkovice bude v místě stavby provedena skrývka ornice v mocnosti 0,30 m a v objemu cca 1.080 

m3. Skrytá ornice bude použita pro ohumusování nezpevněných ploch v rámci stavby.  

31. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní, od 6.00 do 22.00 hodin 

z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

32. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti 

osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn. 

33. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci 

se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění). 

34. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby 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.  

35. 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 stavby. 

36. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke 

stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke 

stávajícím nemovitostem. 

37. 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 
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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. 

38. 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. 

39. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní a nadzemní sítě a zařízení 

je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení 

stavebními pracemi. 

40. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou 

vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a 

poučí je o nebezpečí možného úrazu. 

41. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do 

stavebního deníku a tento bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy spolu s žádostí o kolaudační souhlas. 

42. Minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení 

všem vlastníkům dotčených pozemků a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy. 

43. 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 při odkrytí spáry sdruženého funkčního objektu 

• Fáze výstavby před zasypáním štoly sdruženého funkčního objektu 

• Fáze výstavby při odkrytí základové spáry hráze 

• Fáze výstavby v průběhu sypání hráze 

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 provozního řádu projednaného s odborem ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy a dle manipulačního řádu schváleného odborem ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. 

 

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. 

 

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

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

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

 

r o zh o d u j e   

 

podle § 61 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, o zařazení stavby vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro 

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

kategorie technickobezpečnostního dohledu, s přihlédnutím k posudku vypracovaného k zařazení 

vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu, odborně způsobilou osobou, pověřenou 
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k tomu Ministerstvem zemědělství, kterou je právní subjekt VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem 

Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ 49241648, ze dne 5. května 2020 zn. O 9388/20/B. 

 

Rozsah a četnost provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly jsou stanoveny vyhláškou 

č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů a 

vyplývají z § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Podmínky pro provádění technickobezpečnostního dohledu se nestanovují. 

 

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

jsou: 

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

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 

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

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

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

IČ 45193665 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč, IČ 45244782 

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

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

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

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

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

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

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

 

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, 
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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 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. 

 
Žadatel dne 13. července 2022 upřesnit podané žádosti o povolení k nakládání s vodami a doplnil žádost o 
vydání společného povolení pro soubor staveb o projektovou dokumentaci včetně její dokladové části. 
 

Oznámením ze dne 18. srpna 2022 vedeným pod č.j. SMO/538654/22/OŽP/Záp, sp.zn. S-

SMO/532605/21/OŽP/10, oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení 

řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s § 115 

odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu 

k uplatnění námitek, popř. důkazů a účastníkům řízení o vydání společného povolení stanovil v souladu s § 

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

předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního 

jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

stavebního záměru. 

 

V souladu s § 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 v souladu s § 144 

odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, 

do vlastních rukou účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení 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. 

 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 

města Ostravy známy, se oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, 

doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou. 

 

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující: 

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů: 

- Koordinované závazné stanovisko a vyjádření č. 1373/2020, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor 

územního plánování a stavebního řádu dne 21. října 2020, č.j. SMO/612792/20/ÚHAaSŘ/Koz, sp.zn. S-

SMO/376196/20/ÚHAaSŘ/7 a které obsahuje závazné stanovisko a sdělení odboru ochrany životního 
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prostředí ze dne 21. října 2020, závazné stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu – orgánu 

územního plánování ze dne 24. srpna 2020, závazné stanovisko odboru dopravy ze dne 30. července 2020 

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

– závazné stanovisko ze dne 4. února 2021 č.j. SMO/070866/21/OŽP/Fr, sp.zn. S-SMO/035561/21/OŽP/4 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 4. prosince 2020 

čj. MSK 153880/2020, sp.zn. ŽPZ/26877/2020/PeK – rozhodnutí o trvalé odnětí pozemků určených 

k plnění funkcí lesa    

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10. března 2021 

čj. MSK 9747/2021, sp.zn. ŽPZ/2305/2021/Neu – rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště 

chráněných druhů živočichů 

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů ze dne 4. února 2021 

zn. 108007/2021-1150-OÚZ-BR 

- Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel ze dne 22. března 2021 č.j. MZDR 

10990/2021-2/ČIL-Sk a ze dne 4. května 2022 č.j. MZDR 10677/2022-2/ČIL-J – závazné stanovisko 

- Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad ze dne 4. května 2022 č.j. MBC/10825/22/SÚ/Va 1555/2022 

– závazné stanovisko 

 

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních: 

- Město Klimkovice ze dne 18. června 2021 čj. 0181, 1175/2021-HTO/MAH, sp.zn. 0181/2021-HTO/MAH 

- Obec Olbramice ze dne 26. ledna 2021 zn. 45/2021 

- Lesy České republiky, s.p. ze dne 30. října 2020 č.j. LCR105/002026/2020 a ze dne 4. listopadu 2020 

- CETIN a.s. ze dne 17. ledna 2021 zn. 517146/21 

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 17. ledna 2021 zn. 0101444954 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 19. ledna 2021 zn. 001773/2021 

 

Dále byla předložena 4x projektová dokumentace pro povolení stavby, kterou vypracoval právní subjekt 

Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 48266230, a autorizoval pan Ing. 

David Landa (č. autorizace ČKAIT 0501086) v květnu 2020. 

 

Žadatel dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy: 

Kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením stavby vodního díla. 

Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

ze dne 26. listopadu 2013 č.j. MSK 142001/2013, sp.zn. ŽPZ/33348/2013/Bal. 

Sdělní Krajského úřadu Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20. května 2019 

čj. MSK 68110/2019, sp.zn. ŽPZ/11963/2019/Hab. 

Vyjádření právního subjektu ČEZ Energo, s.r.o. ze dne 19. ledna 2021 zn. 729/2020. 

Vyjádření právního subjektu ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 17. ledna 2021 zn. 0700317570. 

Vyjádření právního subjektu Telco Pro Services, a.s. ze dne 17. ledna 2021 zn. 0201178013. 

Vyjádření právního subjektu GasNet, s.r.o., prostřednictvím GasNet Služby, s.r.o. ze dne 17. ledna 2021 zn. 

5002293341. 

Vyjádření právního subjektu NET4GAS, s.r.o. ze dne 19. ledna 2021 zn. 629/21/OVP/N. 

Vyjádření právního subjektu T-Mobile Czech Republic a.s. ze den 17. ledna 2021 zn. E02685/21. 

Vyjádření právního subjektu Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 17. ledna 2021 zn. MW9910165366247489. 

Vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 27. ledna 2021, sp.zn. S-KHSMS 

2492/2021/OV/HOK, č.j. KHSMS 2492/2021/OV/HOK. 

Stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 22. ledna 2021, č.j. HSOS-713-

2/2021. 

Vyjádření Státního pozemkového úřadu, oddělení správy vodohospodářských děl ze dne 6. února 2013 zn. 

SPU 010807/2013. 

Rozhodnutí č. 9/2021 Městského úřadu Klimkovice, odboru hospodářsko-technického ze dne 12. dubna 2021 

čj. 0333/2020-HTO/JAB/ŽP/9, sp.zn. 0333/2020-HTO/JAB o povolení kácení dřevin.  

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku, které vydal právní subjekt Povodí Odry, státní podnik dne 

5. února 2021 zn. POD/01309/2021/9232/840.01. 

Stanovisko právního subjektu VODNÍ DÍLA-TBD a.s. ze dne 4. května 2020 zn. O 9388/20/B. 
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Plán kontrolních prohlídek stavby. 

Údaje uvedené v žádosti pro povolení k nakládání s vodami. 

Kopii katastrální mapy se zakreslením místa nakládání s vodami. 

Výkres situace širších vztahů. 

Koordinační situační výkres. 

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa (Ing. Ondřej Lubojacký – č. 2078/2008), dle zákona 

č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, z prosince 2012. 

Plnou moc k zastupování pro právní subjekt Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 

III-Jeřáb, IČ 48266230 

 

Předmětná stavba je vymezena Územním plánem města Klimkovice a Územním plánem obce Olbramice jako 

veřejně prospěšná stavba na ochranu před povodněmi. Dle ustanovení § 170 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze práva k pozemkům a stavbám, 

potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, odejmout nebo omezit, jsou-li 

vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejné prospěšnou stavbu dopravní a technické 

infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel a o 

veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, 

zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu 

archeologického dědictví. A současně lze také dle ustanovení § 55a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, práva k pozemkům a stavbám potřebným pro 

uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi odejmout nebo omezit postupem podle 

zákona o vyvlastnění. Upřednostnění veřejného zájmu na ochranu před povodněmi je tudíž zcela oprávněně 

nadřazen nad vlastnickým právem. Vodoprávní úřad není přitom povinen zkoumat, zda konkrétní předložený 

záměr splňuje všechny podmínky pro vyvlastnění, ale pouze, zda je pro tento záměr možné vyvlastnit, proto 

tuto skutečnost dále neposuzoval. Zda je skutečně dán veřejný zájem na dosažení takového účelu a zda jsou 

naplněny ostatní v zákoně o vyvlastnění uvedené podmínky, ovšem není třeba ve vodoprávním řízení zvláště 

zkoumat, neboť to není jeho předmětem. 

Vzhledem k těmto skutečnostem žadatel nedoložil souhlasy vlastníků pozemků s navrhovaným stavebním 

záměrem vyznačené na situačním výkrese projektové dokumentace dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle § 184a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný 

stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených 

nakládáním s vodami, k pozemkům dotčeným stavbou a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými 

stavbou prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového 

území. 

 

V rámci řízení o povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení pro stavbu 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: 

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 
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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) 

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 vydání společného povolení pro soubor 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 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, 
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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  

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.  

 

Spolu s žádostí předložil stavebník vyjádření účastníka řízení Města Klimkovice odboru hospodářsko-

technickém ze dne 18. června 2021 vedené pod čj. 0181, 1175/2021-HTO/MAH, sp.zn. 0181/2021-

HTO/MAH, jako vlastníka pozemku parc.č. 4810/1 v k.ú. Klimkovice dotčeného dočasným záborem pro 

realizaci souboru staveb, ve kterém uvádí: 

- Město Klimkovice upozorňuje, že ke dni 31. 12. 2020 skončila platnost „Smlouvy o výpůjčce č. 

2/P/V/2018 (CV 03/18, SMPOZ26/0070)“ ZE DNE 26. 3.2018 UZAVŘENÁ MEZI Městem 

Klimkovice a společností Povodí Odry s. p. ve vztahu nájmu, a to i k pozemku parc.č. 4810/1 k.ú. 

Klimkovice.  

Rada města Klimkovic na vé 85. schůzi konané dne 21.06.2021 usnesením rozhodla, že odkládá 

souhlas se stavbou „SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“ v rámci akce „Protipovodňová opatření na 

vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“ do doby vyřešení provizorní 

příjezdové komunikace ke hrázi rybníka Mexiko v havarijním stavu na pozemku parc. č. 4491 k.ú. 

Klimkovice.  
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Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v průběhu celého řízení zabýval celým 

spisovým materiálem, všemi důkazy, a to každým jednotlivě a všech v jejich vzájemných souvislostech a 

k předmětném námitce uvádí následující: 

- Vzhledem k tomu, že je předmětná stavba vodního díla veřejně prospěšnou stavbou na ochranu před 

povodněmi lze dle ustanovení § 170 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb 

nebo jiných veřejně prospěšných opatření, odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně 

plánovací dokumentaci a jde-li o veřejné prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, 

včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel nebo o veřejně 

prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, 

zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a 

ochranu archeologického dědictví. A současně lze také dle ustanovení § 55a zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, práva k pozemkům a stavbám 

potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi odejmout nebo 

omezit postupem podle zákona o vyvlastnění. Upřednostnění veřejného zájmu na ochranu před 

povodněmi je tudíž zcela oprávněně nadřazen nad vlastnickým právem. Vodoprávní úřad není přitom 

povinen zkoumat, zda konkrétní předložený záměr splňuje všechny podmínky pro vyvlastnění, ale 

pouze, zda je pro tento záměr možné vyvlastnit, proto tuto skutečnost dále neposuzoval. Zda je 

skutečně dán veřejný zájem na dosažení takového účelu a zda jsou naplněny ostatní v zákoně o 

vyvlastnění uvedené podmínky, ovšem není třeba ve vodoprávním řízení zvláště zkoumat, neboť to 

není jeho předmětem. 

Dále odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy uvádí, že příjezdová komunikace 

ke hrázi rybníka Mexiko na pozemku 4491 v k.ú. Klimkovice se nenachází v místě navrhované stavby 

„Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 

– SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“, ale v lokalitě stavebního záměru stavby „Protipovodňová 

opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 03 Malá 

vodní nádrž na Rakovci“ a tudíž se v rámci předmětného vodoprávního řízení nezabýval otázkou 

vyřešení provizorní příjezdové komunikace ke stavbě hráze Mexiko.   

 

Předmětný záměr bude realizována v povodí vodního útvaru Odra od toku Lubina po tok Opava, HOD_0180. 

Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení 

dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.   

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po posouzení podané žádosti podle § 23a zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dospěl k závěru, že 

záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a 

chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich 

dobrého stavu.  

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil v souladu s § 9 odst. 7 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podanou 

žádostí o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona 

č. 254/2001 Sb., dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami 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“. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podanou žádostí o 

povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., v souvislosti 

se stavbou vodního díla, dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami na 30 let ode dne nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí. 

Tuto dobu považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za dostatečnou z hlediska 

jistoty provozování vodního díla určeného k povolovanému nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 

písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb.. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy může dobu 
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platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami na žádost žadatele změnit v souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval 

skutečností, zda povolením k čerpání podzemních vod nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných 

vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu § 23 a odst. 1 písm. b) 

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

ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda 

povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních 

vod a zajištěním vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout 

dobrého stavu těchto vod. 

 

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. 

Z předloženého vyjádření vyplývá, že s ohledem na množství čerpané vody, nedojde k podstatnému snížení 

hladiny podzemní vody ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podanou žádostí 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. a jiné nakládání s nimi – jejich následné odvádění do vod povrchových 

dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., v souvislosti se stavbou vodního díla, dobu platnosti 

vydaného povolení k nakládání s vodami do 31. prosince 2025. 

Doba platnosti povolení k nakládání s vodami byla stanovena v souvislosti s dobou provádění stavby vodního 

díla „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – 

SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“, neboť předmětné nakládání s vodami bude uskutečňováno v průběhu 

realizace této stavby. 

Tuto dobu považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za dostatečnou z hlediska 

jistoty v provozování povoleného nakládání s vodami. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy může dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami na žádost žadatele změnit v souladu 

s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

S ohledem na to, že při realizaci povoleného nakládání s vodami může dojít k zacházení se závadnými látkami, 

které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro podzemní a povrchové vody, stanovil odbor ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy žadateli v podmínce č. 3 výrokové části C) tohoto rozhodnutí povinnost 

zpracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) a předložit jej odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy ke schválení. 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy uložil žadateli v podmínce č. 4 výrokové části C) 

tohoto rozhodnutí povinnost zpracovat provozní řád pro práce spojené s čerpáním podzemních vod za účelem 

snížení jejich hladiny a jejich následným odváděním do vod povrchových v souladu s vyhláškou Ministerstva 

zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a předložit jej 

odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy před zahájením prací k projednání. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně 

doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem za předpokladu dodržení podmínek 

tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani 

všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části 

A) tohoto rozhodnutí. 
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Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně 

doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem za předpokladu dodržení podmínek 

tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani 

všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části 

B) tohoto rozhodnutí. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně 

doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem za předpokladu dodržení podmínek 

tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 a dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 

5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje 

vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části C) tohoto rozhodnutí. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy posoudil stavební záměr žadatelů z hledisek 

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

předpisů, takto: 

spolu se žádostí o vydání společného povolení pro předmětnou stavbu předložil žadatel odboru ochrany 

životního prostředí Magistrátu města Ostravy závazné stanovisko orgánu územního plánování, kterým je odbor 

územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. srpna 2020, č.j. 

SMO/459091/20/ÚPaSŘ/Slo, sp.zn. S-SMO/386192/20/ÚPaSŘ/2, které je součástí koordinovaného 

stanoviska č. 1373/2020. 

Podklady pro vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování: 

- Dokumentace pro společné povolení stavby 

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění vydaných aktualizací (dále jen „PÚR ČR“), 

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen ZÚR MSK“), 

vydané dne 13.09.2018 usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 9/957, 

- Územní plán Klimkovice, vydaný dne 02.03.2016 usnesením Zastupitelstva města Klimkovice č. 12/203, 

v platném znění, kdy opatření obecné povahy nabylo účinnosti 29.03.2016, se zohledněním zrušujícího 

rozhodnutí KÚ MSK a rozsudku soudu (dále jen „ÚP Klimkovice“), 

- Územní plán Olbramice, vydaný dne 16. 12. 2016 usnesením č. 14/56 Zastupitelstva obce Olbramice, ve 

znění schválených a vydaných změn (dále jen „ÚP Olbramice“). 

Orgán územního plánování ve svém stanovisku posoudil stavební záměr žadatele takto: 

A. Posouzení souladu předmětného záměru s PÚR ČR a se ZÚR MSK  

Platná PÚR ČR nenavrhuje ani nepodmiňuje způsob řešení v této lokalitě. Na základě toho lze tedy 

konstatovat, že posuzovaný záměr není v rozporu s platnou PÚR ČR.  

Platná ZÚR MSK vymezuje tyto záměry v území, které byly zpřesněny v rámci platného Územního plánu 

Klimkovice a Územního plánu Olbramice: 

628 – Regionální biokoridor (Olbramice, Klimkovice) 

255 – Regionální biocentrum (Údolí Polančice) 

Upřesněné vymezení koridoru:  

Posuzovaný záměr je součástí těchto ÚSES. Správní orgán posoudil, zdali tímto záměrem nedojde ke střetu 

veřejných nadmístních zájmů v území. S ohledem na účel navrhovaného záměru a na skutečnost, že tyto 

regionální ÚSESy byly v obou územních plánech upřesněny formou vymezených VPO, máme za to, že nebude 

docházet v řešeném území k vytváření takových podmínek, které by sledované nadmístní záměry 

znemožňovaly.  
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B. Posouzení souladu předmětného záměru s ÚP Klimkovice  

B.1 Posouzení souladu záměru z hlediska jeho účelu užívání se stanoveným funkčním využitím plochy  

Pro dotčené území je platnou územně plánovací dokumentací ÚP Klimkovice, přičemž funkční využití 

pozemků je závazně stanoveno v textové části ÚP Klimkovice „I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití“ a ve výkrese „I.3.b) Hlavní výkres“. 

Dle ÚP Klimkovice jsou záměrem dotčené pozemky součástí zastavitelné plochy Z/142 se způsobem využití 

„Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování ohrožení území povodněmi VH-P“. 

Záměr (dle textové části ÚP Klimkovice kapitoly „I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití“) lze dle vhodnosti využití „Plochy vodní a vodohospodářské – plochy staveb ke snižování 

ohrožení území povodněmi VH-P“ zařadit do kategorií „převažující účel využití plochy“ (protipovodňová 

ochrana území) a „přípustné využití“ (pozemky vodohospodářských staveb, zařízení ke snižování ohrožení 

území povodněmi – vodní díla; pozemky koryt vodních toků, vodních nádrží, rybníků, močálů, mokřadů nebo 

bažin; související dopravní, technická infrastruktura; jiné druhy pozemků s převažujícím vodohospodářských 

využitím). 

B.2 Posouzení souladu záměru s prostorovou regulací  

ÚP Klimkovice stanovuje pro plochu VH-P podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu:  

- výšková hladina zástavby je vymezena výškou budov do 5 m nad terén pozemku stavby, zařízení 

V nezastavěném území je v ploše vyloučeno: 

- umístění staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, 

- umístění staveb/budov pro plnění funkcí lesa, 

- umístění staveb, zařízení a jiných opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu. 

Z předloženého projektu je zřejmé, že výše uvedené podmínky prostorového uspořádání a podmínky, 

stanovující, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření, jsou respektovány. 

B.3 Posouzení ve vztahu k ostatním záměrům v území  

Dle výkresu „I.3.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“ je na posuzovaných pozemcích 

vymezeno veřejně prospěšné opatření v území Z/142 VH-P – stavby na ochranu před povodněmi. Předložený 

projekt svým charakterem odpovídá záměru, sledovaném v územím plánu. 

Stávající inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zaznačeny a jejich poloha upřesněna, 

takže předpokládáme vzájemnou koordinaci s nově navrhovanými stavbami a splnění všech požadavků 

jednotlivých správců sítí. 

Pro doplnění uvádíme, že: 

Dle výkresu „II.2.a) Koordinační výkres“ se v daném území vyskytují tyto limity území – stanovené záplavové 

území (Q100) a stanovená aktivní zóna záplavového území. Pozemky se nachází v Přírodním parku Oderské 

vrchy. V blízkosti řešeného území je vyznačeno ochranné pásmo dálnice, bezpečnostní pásmo VTL 

plynovodu. V území je také vyznačeno ochranné pásmo lesa. V území jsou vymezeny plochy staveb ke 

snižování ohrožení území povodněmi a vyznačení odvodněných pozemků. Do části pozemků je vyznačen 

zásah údolní nivy bez rozlišení. V území je vyznačena hranice skladebných částí ÚSES… RBK 628. 

C. Posouzení souladu předmětného záměru s ÚP Olbramice  

C.1 Posouzení souladu záměru z hlediska jeho účelu užívání se stanoveným funkčním využitím plochy  

Pro dotčené území je platnou územně plánovací dokumentací Územní plán Olbramice, přičemž funkční využití 

pozemků je závazně stanoveno v textové části Územního plánu Olbramice v kapitole 

„I.A.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 

využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, (včetně 

stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené 

v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
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podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“ a ve výkrese 

„I.B.2. Hlavní výkres“. 

Dle Územního plánu Olbramice jsou záměrem dotčené pozemky součástí zastavitelné plochy se způsobem 

využití „Plochy vodní a vodohospodářské W-01“. Dle využití je charakterizována jako protipovodňové 

opatření na vodním toku Polančice na pozemcích určených k plnění funkce lesa. 

V části zastavitelné plochy W-01 jsou vyznačeny stávající i navrhované prvky ÚSES – K628, C255. 

V textové části ÚP, kapitole I.A.4.3. Technická infrastruktura – vodní hospodářství je v části c) bodě 15 

uvedeno, že k zamezení vybřežování vodního toku Polančice územní plán navrhuje v ploše W-01 poldr. 

Záměr lze (dle textové části Územního plánu Olbramice „I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití…“) zařadit dle vhodnosti využití plochy W-01 do kategorií „hlavní využití“ 

(pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky pro převažující vodohospodářské využití) 

„přípustné využití“ (stavby ke snížení účinku povodní na území – stavba poldru; provádění vegetačních úprav 

břehových částí vodní plochy; provádění dalších staveb souvisejících s provozem a údržbou poldru; apod.).  

V podmíněně přípustném využití je uvedeno, že v plochách dotčených vymezením ÚSES se připouští pouze 

stavby a činnosti uvedení v podkap. I.A.5.2. odst. 1.1 bodech 1.1.1. – 1.1.5. 

Bod 1.1.4 – umístění staveb a realizace opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

a pro odstraňování jejich důsledků.  

Dle posouzení se jedná o záměr, který odpovídá rozvojovým cílům a podmínkám Územního plánu Olbramice. 

C.2 Posouzení souladu záměru s prostorovou regulací  

ÚP Olbramice pro plochu W-01 nestanovuje žádné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného 

rázu. 

C.3 Posouzení ve vztahu k ostatním záměrům v území  

Dle výkresu „I.B.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“ vymezuje v řešeném území tato 

veřejně prospěšná opatření – W-01a (stavba poldru včetně souvisejících objektů), W-01b (plocha rozlivu při 

zvýšených průtocích v Polančici). Dále je v území navrženo založení prvků ÚSES s vyznačením - regionální 

biokoridor, regionální biocentrum – funkční, nefunkční (C255, K628). Dle našeho posouzení a s ohledem na 

charakter a druh navrhované stavby lze konstatovat, že tento záměr respektuje výše stanovená veřejně 

prospěšná opatření v území. 

Pro úplnost uvádíme, že: 

Dle výkresu „I.B.3. Koncepce technické infrastruktury“ je blíže specifikována plocha W-01 formou 

přibližného vymezení hráze poldru a vymezení retenčního prostoru poldru. Předložené řešení s ohledem na 

zobrazovací měřítko územního plánu dle našeho posouzení v zásadě odpovídá posuzovanému záměru. 

Dle výkresu „II.B.2. Koordinační výkres“ v posuzovaném území je vyznačeno ochranné pásmo lesa, aktivní 

zóna stanoveného záplavového území, stanovené záplavové území, významný krajinný prvek ze zákona a 

Přírodní park. 

Stávající inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zaznačeny a jejich poloha upřesněna, takže 

předpokládáme vzájemnou koordinaci s nově navrhovanými stavbami a splnění všech požadavků jednotlivých 

správců sítí. 

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech. Na základě výše 

uvedeného posouzení dospěl orgán územního plánování k závěru, že záměr „Protipovodňová opatření na 

vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba 5578, SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“ 

na pozemcích parc. č. 4795, 4796, 2241/1 a dalších v k. ú. Klimkovice a na pozemcích parc. č. 1445, 1470, 

655 a dalších v k. ú. Olbramice splňuje podmínky stanovené Územním plánem Klimkovice a Územním plánem 

Olbramice pro umisťování staveb v dotčeném území a je tedy v souladu s Územním plánem Klimkovice a 

Územním plánem Olbramice.  
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D. Posouzení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona) 

K naplňování cílů a úkolů územního plánování primárně slouží (s ohledem na jejich formulaci a obsah) 

územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady. Poměry v území ani charakter záměru nejsou 

takové povahy, aby vyžadovaly zvláštní posouzení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování nad 

rámec obsažený v platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP Klimkovice a ÚP Olbramice. 

Předmětný záměr ÚP Klimkovice a Olbramice umožňují a z výše uvedeného vyplývá, že je tedy v souladu i s 

cíli a úkoly územního plánování. 

 

Posuzovaný stavební záměr je v souladu: 

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti, 

které upravuje § 94l zákona č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, žádost je v souladu s § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace stavby je zpracována 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění pozdějších předpisů (§§ 20, 23) a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů (§§ 6, 8, 9, 10). Vzhledem k charakteru stavby nejsou dotčeny 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

- s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavba neklade žádné nové požadavky na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  

- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy konstatuje, že předložená projektová 

dokumentace navrhovaného stavebního záměru je přehledná a úplná. Byla zpracována oprávněnou osobou a 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pro navrhovanou stavbu vodního díla je zajištěn příjezd ke stavbě – s ohledem na charakter stavby – neklade 

stavba nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Obslužná komunikace bude veřejně 

nepřístupná, která bude opatřena dopravním značením (zákazovou značkou B1), případně mechanickou 

závorou. 

 

V souladu s ustanovením § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil ve výrokové 

části D) tohoto rozhodnutí podmínky k zabezpečení ochrany veřejných zájmů. Další stanovené podmínky 

vyplývají z podmínek dotčených orgánů uvedených v závazných stanoviscích a vyjádřeních, která nejsou 

správním rozhodnutím. 

Do podmínek společného povolení nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo 

z platných právních předpisů. 

 

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

pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil rovněž účinky 

budoucího užívání stavby. Vzhledem k tomu, že pro řádnou funkci předmětné stavby vodního díla je nezbytný 

řádný technický stav stavby, pravidelná údržba stavby atd. uložil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu 

města Ostravy v souladu s § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, v podmínce č. 9 výrokové části D) tohoto rozhodnutí povinnost zpracovat provozní 

řád stavby a předložit jej odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k projednání. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil vlastníkovi vodního díla v souladu s § 

59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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v podmínce č. 10 výrokové části D) tohoto rozhodnutí povinnost zpracovat manipulační řád stavby a předložit 

jej ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

 

S ohledem na to, že při realizaci předmětné stavby může dojít k zacházení se závadnými látkami, které je 

spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody, stanovil odbor ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy v podmínce č. 12 výrokové části D) tohoto rozhodnutí uživateli závadných látek, za 

kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak 

s nimi nakládá, povinnost zpracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) a předložit jej odboru 

ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ke schválení. 

 

S ohledem na zhoršení povodňové ochrany v průběhu stavebních prací a potřeby zajistit povodňovou ochranu 

přilehlého území na dobu provádění stavby, uložil vodoprávní úřad v podmínce č. 13 výrokové části D) tohoto 

rozhodnutí zpracování a předložení kladně projednaného povodňového plánu. 

 

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 výrokové části D) tohoto rozhodnutí. 

 

O zařazení stavby vodního díla „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad 

Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“ do III. kategorie technickobezpečnostního 

dohledu, která dle § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, podléhá technickobezpečnostnímu dohledu, rozhodl vodoprávní 

úřad Magistrátu města Ostravy ve výrokové části E) tohoto rozhodnutí s přihlédnutím k posudku, který byl 

zpracován dle § 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a souvisejících předpisů, k tomu odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem 

zemědělství a vodoprávnímu úřadu předložen žadatelem. 

 

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky. 

 

V souladu s § 9 odst. 5 a § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodl odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o žádostech ve 

společném řízení.  

 

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům 

řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 

Správní poplatek dle § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č. 267/22/VH ze dne 6. října 2022. 

 

Žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek 

předmětné stavby. V tomto plánu byly navrženy 4 kontrolní prohlídky. Odbor ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné sta 

vby vodního díla, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, čtyři kontrolní prohlídky stavby vodního díla ve fázi 

výstavby popsané ve výrokové části D) tohoto rozhodnutí. 

 

Údaje o vodoprávní evidenci: 

Údaje oprávněného: 

Obchodní firma:               Povodí Odry, státní podnik 

Sídlo:   Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
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IČ:         70890021 

 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název vodního díla:  „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro 

zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578 – SO 02 Malá 

vodní nádrž na Polančici“ 

Identifikátor kraje:  CZ081 

Název kraje:   Moravskoslezský 

Identifikátor obce:   599549, 554049  

Název obce:     Klimkovice. Olbramice 

Identifikátor kat.území:           666319, 709808 

Název katastrálního území:          Klimkovice, Olbramice 

IDVT:      10100447 

Jméno vodního toku:    Polančice 

Číslo hydrologického pořadí:                      2-01-01-1531-0-10 

Hydrogeologický rajón:   6611 

Přímé určení polohy:     

povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace 

 X = 1 105 653,668   Y = 483 859,261  

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

povrchových) 

 X = 1 105 692,045       Y = 483 822,075 

povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a jiné 

nakládání s nimi – jejich následné odvádění do vod povrchových 

I. čerpání podzemních vod 

 X = 1 105 666,280   Y = 483 853,760  

II. odvádění do vod povrchových 

X = 1 105 668,730      Y = 483 842,030 

povolení stavby 

SO 02.01 Terénní úpravy 

Větev A 

X = 1 105 699,053   Y = 483 952,222 (konec stavby) 

X = 1 105 692,045       Y = 483 822,075 (začátek stavby) 

Větev B 

X = 1 105 727,121 Y = 483 896,519 (konec stavby) 

X = 1 105 695,160 Y = 483 825,611 (začátek stavby) 

SO 02.02 Hráz 

 X = 1 105 653,668 Y = 483 859,261  

SO 02.03 Sdružený funkční objekt 

 X = 1 105 653,668   Y = 483 859,261 

SO 02.04 Odpadní koryto 

X = 1 105 691,779 Y = 483 819,387 (začátek stavby) 

X = 1 105 664,290 Y = 483 846,590 (konec stavby) 

SO 02.05 Úprava Rakovce v zátopě 

X = 1 105 634,635 Y = 483 881,661  

SO 03.06 Nouzový přeliv 

 X = 1 105 732,234   Y = 483 925,115 

SO 02.07 Obslužné komunikace 

X = 1 105 614,870 Y = 483 905,010 (začátek stavby) 

X = 1 105 701 05       Y = 483 728,640 (konec stavby) 
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Název a kód vodního útvaru:  Odra od toku Lubina po tok Opava, HOD_0180 

 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

120 – nakládání s podzemními vodami 

123 – čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3) 

 

110 – nakládání s povrchovými vodami 

112 – akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2) 

115 - jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5) 

 

410 – vodní díla – přehrady, hráze, vodní nádrže 

413 – vodní nádrž 

 

420 – vodní díla – stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků 

 

Upozornění: 

Vodoprávní úřad upozorňuje, že v souladu s § 119 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, jelikož se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, a která 

vyžaduje stavební povolení.  

 

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 čtyř stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu 

stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

 

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné 

odvolání odkladný účinek. 

 

 

Toto rozhodnutí obdrží 

- účastníci řízení 

Toto rozhodnutí obdrží 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, do vlastních rukou pouze žadatel, obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn 

a dotčené orgány: 

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

3. Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice, IČ 60798416 (DS) 

 

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

předpisů, se doručuje rozhodnutí 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, veřejnou vyhláškou: 

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

5. Kotalová Anna, nar. 31.10.1943, U Váhy 477/9, 725 26 Ostrava-Krásné Pole 
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6. Návratová Marie, nar. 12.5.1946, Nad Opustou 58, 742 85 Vřesina 

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

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

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

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

IČ 45193665 (DS) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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, toto rozhodnutí dle § 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, 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 toto 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. 

 

- 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 
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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- 

 

 

 

Příloha: 

„Katastrální situační výkres“, č. výkresu C.2 

 

 

- 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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