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ROZHODNUTÍ 
O POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA, O POVOLENÍ ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY 

VODNÍHO DÍLA, O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA 

A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Výroková část: 

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako vodoprávní úřad 
(dále jen „vodoprávní úřad“) příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a příslušný místně podle § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako 
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 
odst. 1 vodního zákona a dle § 109 - § 115 stavebního zákona a ustanovení správního řádu 

p o v o l u j e  

žadateli, kterým je právní subjekt 

Obec Dobroslavice, IČ 00849731, se sídlem Slezská 3a, 747 94  Dobroslavice 

(dále jen „žadatel“ či „vlastník stavby“) 

A) stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla  

"Dobroslavice - kanalizace a ČOV (800 EO) – ul. U lesa" 
SO 01.2 – Kanalizace tlaková 

SO 01.3 – Kanalizace jednotná 

na pozemcích parc.č. 646 a 205 v katastrálním území Dobroslavice, v obci Dobroslavice, 
kraji Moravskoslezském (dále jen „stavba vodního díla“) dle § 15 odst. 1 vodního zákona a 
dle § 115 stavebního zákona, se souhlasem a vyjádřením obecného stavebního úřadu o 
souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15 odst. 2 stavebního 
zákona, vydaným Městským úřadem Hlučín, odborem výstavby dne 2.2.2018 pod č.j. 
HLUC/06397/2018/OV/Tc, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou 
vypracoval právní subjekt Projekt 2010, s.r.o., IČ 48391531, se sídlem Ruská 398/43, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava a autorizovala Jana Gemrotová, autorizovaný technik pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické 
(ČKAIT 1102971), v prosinci 2017. 
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Předložená projektová dokumentace řeší: 
rekonsturkci a doplnění stávající stokové sítě a objektů tak, aby byly odpadní vody z ul. U 
lesa odváděny na novou centrální čistírnu odpadních vod pro 800 EO. 

Předložená dokumentace řeší následující stavební objekty: 
SO 01.2 – Kanalizace tlaková 
SO 01.3 – Kanalizace jednotná 

SO 01.2 – Kanalizace tlaková 
V rámci tohoto stavebního objektu bude vybudován výtlak z čerpací stanice ČS1. 
Z čerpací stanice ČS1 (déle jen “ČS1“) umístěné v ul. U lesa bude odpadní vody odvádět 
výtlačné potrubí řádu “VC“ do revizní šachty S61, která je koncovou šachtou stávající 
gravitační stoky “F“ v ul. 27. Dubna. Výtlak bude proveden z potrubí PE100RC SDR11 d 
110x10 mm délky 130,62 m. Potrubí bude v celé délce ukládáno v komunikaci. Potrubí 
bude do revizní šachty S61 zaústěno ve výšce 200 mm nad dnem šachty. Výtlak bude na 
koncovou část čerpací stanice napojen pomocí 2 ks přírubového spoje jištěného proti 
posunu pro  d110 mm. V trase výtlaku budou umístěny 2 ks oblouků 11°, 2ks oblouků 90° a 
1ks oblouku 30°. Jednotlivé spoje budou provedeny pomocí 10 ks elektrospojek pro d 110 
mm. 
Potrubí výtlaku bude uloženo do pískového lože tl. 100mm, upraveného od úhlem 120°. 
Obsyp potrubí bude proveden z písku 300 mm nad vrchol potrubí a bude hutněný po 
vrstvách 200 mm. Nad obsypem bude uložena ochranná folie. Zpětné zásypy budou 
provedeny po niveletu komunikace ze štěrku popřípadě tříděné strusky fr. 16 až 32.  
Hutnění bude prováděno po vrstvách max. 200 mm. 
Šachta S61 bude vybourána a provedena nová z prefabrikovaných betonových skruží DN 
1000 s tl. stěny 120 mm s vnitřním obkladem do výšky 300 mm nad vrchol nátokového 
potrubí. Kyneta v šachtě bude do výšky profilu potrubí kanalizace a bude opatřena 
kameninovou výstelkou. Nástupnice bude kameninová s protiskluzovou úpravou. Spoje 
mezi jednotlivými dílci budou vodotěsné na integrovaný pryžový kroužek. Všechny dílce 
budou opatřeny jednoduchým penetračním nástřikem od výrobce. Šachta bude zakončena 
přechodovým kónickým kusem 625/1000 se zabudovaným kapsovým stupadlem. 
Prefabrikáty jsou z výroby osazeny KASI stupadly. Šachta bude uložena na podkladní 
betonovou desku tl. 100 mm provedenou na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. 
Revizní šachta bude opatřena BEGU těžkým poklopem, který bude výškově přesně 
navazovat na komunikaci.  

SO 01.3 – Kanalizace jednotná 
V ul. U lesa bude provedena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace, stoky “H“ z potrubí 
DN 300. Na stávající kanalizaci budou osazeny 3 ks nových revizních šachet a dvě 
stávající budou vybourány a nahrazeny novými. Součástí nových šachet budou i dříky 
potrubí délky 500 mm na každé straně šachty, které budou se stávajícím potrubím spojeny 
pomoci opravné manžety DN 300. Stávající kanalizace bude v úseku dlouhém 48,44 m 
vybourána a na jejím místě bude provedena nová část, na které bude realizována 
odlehčovací komora OK1 (dále jen “OK1“), která chrání stoku jednotné kanalizace před 
jejím hydraulickým přetížením. Z odlehčovací komory bude provedena nová stoka, která 
bude odvádět ředěné odpadní vody na čerpací stanici ČS1. Stoka “H“ bude zaústěna do 
odlehčovací komory OK1 s boční přepadovou hranou, výškově stavitelnou přelivovou 
hranou a nerezovým šoupátkem na odtoku stoky “H1“ na ČS1. Odlehčovací komora je 
navržena jako prefabrikovaná z PP desek s dvouplášťovou vodotěsnou konstrukcí určenou 
k vybetonování na stavbě, meziprostor bude vyplněn fixovanou betonářskou výztuží, KARI 
sítěmi. Strop bude proveden ze železobetonu.  
Stoka H-1 bude z kameninového potrubí DN 150 v délce 6,09 m a DN 200 ze sklolaminátu 
v délce 16,00 m a z kameninových trub DN 200 v délce 3,00 m.  
Kanalizační potrubí z kameninových trub bude uloženo do betonového sedla. Obsyp 
potrubí bude proveden ze štěrkopísku 300 mm nad vrchol potrubí, hutněný po vrstvách 200 
mm. Nad potrubím bude uložena ochranná folie. Zásypy budou provedeny po niveletu 
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komunikace ze štěrku popřípadě tříděné strusky fr. 16 až 32, hutnění bude prováděno po 
vrstvách max. 200 mm. Zásypy pod komunikací budou do úrovně pláně. Zásypy mimo 
komunikace budou provedeny z prohozeného nesoudržného výkopku do úrovně hrubých 
terénních úprav a dále bude na dotčených plochách provedeno zpětné rozprostření 
podornice a ornice. Zásypy pod komunikací budou provedeny ze štěrku popřípadě z tříděné 
strusky. 
Kanalizační potrubí ze sklolaminátu bude ukládáno v celé délce na štěrkopískovém 
podsypu tl. 150 mm. Obsyp potrubí bude proveden štěrkem fr. 0 až 16 mm, do úrovně 300 
mm nad vrchol potrubí. Zpětné zásypy rýhy budou provedeny pod komunikacemi 
nestlačitelným materiálem (např. štěrkem), zásypy ve zpevněných plochách budou hutněny 
po 200 mm. V terénu a zatravněných plochách bude zásyp proveden z nesoudržného 
výkopku do úrovně hrubých terénních úprav a dále bude na dotčených plochách provedeno 
zpětné rozprostření ornice. Zásypy v nezpevněném terénu budou hutněny po 200 mm. 
V rámci tohoto objektu bude provedena výměna 2 ks stávajících vpustí u šachty S61. 
Vpustě budou provedeny z betonových prefabrikátů ukončené mříží s košem na hrubé 
nečistoty. Odtok bude přes středový dílec se sifonem. Vpustě jsou napojeny přes odbočku 
T 150/150 na stávající domovní přípojky DN 150. Výměna bude provedena včetně T kusů a 
2 m potrubí KT DN 150 a opravné manžety s 2 ks vyrovnávacích kroužků na jednu 
přípojku.  
Na kanalizacích budou osazeny prefabrikované revizní šachty DN 1000, s tloušťkou stěny 
120 mm. Šachty budou osazeny ocelovými stupadly s PE povlakem. Prefabrikovaná dna 
šachet mají světlý průměr 1,0 m. Na prefabrikovaná dna o průměru 1,0 m bude osazen 
výstupní komín z prefabrikátů o průměru 1,0 m. Všechny dílce budou opatřeny 
jednoduchým penetračním nástřikem od výrobce. Vstupní komíny šachet budou zakončeny 
kónickým přechodovým kusem 625/1000 se zabudovaným kapsovým stupadlem. 
V šachtách bude provedena kyneta do výšky DN potrubí s kameninovou kynetou, 
nástupnice bude kameninová s protiskluzovou úpravou. Revizní šachty v nezpevněných 
plochách budou zakryty kruhovými betonovými poklopy tř. zatížení B 125kN, DN 625, v 
nezpevněných plochách budou použity lehké poklopy D125 a v komunikaci a pojížděných 
plochách budou použity poklopy těžké, D400 kN. Poklopy šachet budou ve vozovce 
výškově umístěny přesně v úrovni komunikace.  

Zpevněné plochy komunikace budou opraveny dle požadavku vlastníka a správce 
komunikace. 

Orientační umístění polohy vodního díla: 
Stoka „H“ 

začátek (OK1)  X = 1 095 340,46 Y = 479 883,88   
konec  (ŠH6)  X = 1 095 425,65 Y = 480 216,51 

Stoka „H-1“ 
začátek (OK1)  X = 1 095 340,46 Y = 479 883,88   
konec  (ČS1)  X = 1 095 336,65 Y = 480 860,17 

Výtlačný řad „VC“ 
začátek (ČS1)  X = 1 095 336,44 Y = 479 861,55 
konec  (S61)  X = 1 095 415,37 Y = 479 909,56 

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a v souladu s ust. § 115 
odst. 1 stavebního zákona vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek: 

Podmínky pro provedení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla: 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace 

s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které 
mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací 
projednat a nechat schválit vodoprávním úřadem. 

2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných 
bodů. 
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3. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a 

průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.  
4. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“ obsahujícím identifikační údaje 

o povolené stavbě vodního díla.  
5. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené 

viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn. 
6. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost 

budou eliminovány na co nejnižší míru, a toto bude dále omezováno kropením, 
čištěním vozovek a dalšími organizačními opatřeními.  

7. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní od 07:00 do 
21:00. 

8. Vozidla stavby a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na komunikace 
očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství. 

9. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, 
budou tyto průběžně čištěny. Stavebník je povinen provádění čištění komunikací na 
své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno 
používat. 

10. Během realizace stavby vodního díla bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné 
služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke 
stávajícím nemovitostem. Bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců. 
Budou jednoznačně stanoveny pěší trasy. Překopy přístupů k budovám a 
provozovnám musí být zabezpečeny proti případnému pádu do překopu (osvětlení, 
ohrazení, přeplátování, přechodovým můstkem pro chodce s ochranným zábradlím). 

11. Před zahájením prací na komunikacích je nutno požádat o souhlas se záborem 
veřejného prostranství, vydání povolení zvláštního užívání komunikace a vydání 
dočasného příkazu dopravního značení příslušný správní silniční úřad. 

12. Spolu s žádosti o kolaudační souhlas bude odboru životního prostředí a komunálních 
služeb doložen protokol o předání povrchů komunikací a chodníků správci dotčené 
komunikace. 

13. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem 
(s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem 
projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či 
zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde 
k bezprostřední poruše či přerušení dodávky. Nedojde ke snižování ani zvyšování 
krytí nad kabelovou nebo trubní trasou. 

14. 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. Protokoly o předání sítí budou doloženy spolu s žádostí o kolaudační 
souhlas. 

15. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení sítě 
elektronických komunikací a jejich zařízení, napájecí a sdělovací kabely, plynárenská 
zařízení, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, podzemní a nadzemní 
energetické vedení včetně jeho opěrných bodů, vedení veřejného osvětlení včetně 
opěrných bodů veřejného osvětlení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby 
nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.  

16. 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 a na možnou 
polohovou odchylku vedení a zařízení. 

17.  Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném 
zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem a provede vyznačení polohy 
podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi. 
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18. Podzemní vedení sítí elektronických komunikací, napájecí a sdělovací kabely, 

podzemní energetické vedení, vedení veřejného osvětlení, plynárenské zařízení, 
vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu musí být respektovány, ve výkopu musí 
být zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením. 

19. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami. 
20. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy sítí elektronických 

komunikací, ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení 
energetického vedení, plynárenského zařízení, zařízení veřejného osvětlení, 
napájecích a sdělovacích kabelů, ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů energetického 
vedení a veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, 
pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která 
by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení. 

21. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu budou respektovány s přihlédnutím 
k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 
(včetně) je 1,5 m a  nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou 
stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž 
dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení 
staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s 
výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 

22. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich 
zakrytím (záhozem).  

23. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden 
zápis do stavebního deníku, případně bude sepsán protokol, a tento bude předložen 
k žádosti o kolaudační souhlas. 

24. Jeřáby a jim podobná zařízení budou umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly 
všechny jejich části mimo ochranné pásmo nadzemního vedení energetického 
zařízení a musí být zamezeno vymrštění lana. Při pohybu nebo pracích v blízkosti 
elektrického vedení vysokého napětí se nepřiblíží osoby, předměty a prostředky 
nemající povahu jeřábu k vodičům blíže než 2 metry. Nebudou prováděny žádné 
pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo 
stožárů. 

25. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení 
vlastníkům stavbou dotčených pozemků, staveb, správcům vodních toků a odboru 
životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, minimálně však 
15 dnů předem. Stavebník před zahájením stavebních prací ohlásí vodoprávnímu 
úřadu Městského úřadu Hlučín název a sídlo podnikatele, který bude stavbu 
provádět. Stavbu bude provádět podnikatel s oprávněním k provádění vodních děl. 

26. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu 
a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru 
ochrany životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín spolu se 
žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla. 

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

28. K žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odboru životního prostředí 
a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín předloženy veškeré doklady 
prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, 
který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho 
provedení.  

29. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude vodoprávnímu úřadu doložen protokol o 
zkoušce vodotěsnosti kanalizace včetně kanalizačních šachet. 
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30. K žádosti o kolaudační souhlas bude doloženo závazné stanovisko ke kolaudaci 

stavby dotčeného orgánu státní správy na úseku veřejného zdraví (příslušný k vydání 
je Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě), požární 
ochrany (příslušný k vydání je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 
územní odbor Opava) a závazné stanovisko ke kolaudaci stavby dotčeného orgánu 
státní správy na úseku ochrany ovzduší (příslušný k vydání je odbor životního 
prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín). 

31. Pro provoz povoleného vodního bude zpracován provozní řád dle vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a 
provozních řádů vodních děl, který bude předložen vodoprávnímu úřadu nejpozději 
spolu s žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla. 

32. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 28.2.2022. 
33. Veškeré škody způsobené při realizaci a provozu povoleného vodního díla budou 

hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. Spory o náhradu řeší soud. 

34. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona bude odboru životního 
prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, za účelem provedení 
kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín dosažení níže uvedené 
fáze výstavby předmětné stavby vodního díla, a to min. 7 dnů před jeho dosažením: 

• po uložení kanalizačního potrubí do výkopu před jeho záhozem 

V případě, že výše uvedená fáze bude prováděna etapovitě, bude ve výše uvedeném 
termínu oznámena odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského 
úřadu Hlučín každá etapa samostatně. 

Podmínky pro užívání stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla: 

1. Stavba bude provozována dle provozního řádu projednaného odborem životního 
prostředí a komunálních služeb Hlučín. 

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. 

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního 
řádu): 
1. Obec Dobroslavice, IČ 00849731, Slezská 3a, 747 94  Dobroslavice 
2. CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 19, 190 00  Praha 
3. GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 96, 400 01 Ústí nad Labem 
4. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 8, 405 02  Děčín 
5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 169, 709 

00  Ostrava 

B) odstranění stavby vodního díla 

"Dobroslavice - kanalizace a ČOV (800 EO) – ul. U lesa" 
SO 01.3.4 – Bourací práce 

na pozemcích parc.č. 646 a 205 v katastrálním území Dobroslavice, v obci Dobroslavice, 
kraji Moravskoslezském (dále jen „stavba vodního díla“) dle § 15 odst. 1 vodního zákona 
a dle § 128 stavebního zákona dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou 
vypracoval právní subjekt Projekt 2010, s.r.o., IČ 48391531, se sídlem Ruská 398/43, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava a autorizovala Jana Gemrotová, autorizovaný technik pro 
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby 
zdravotnětechnické (ČKAIT 1102971), v prosinci 2017. 
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Předložená dokumentace bouracích prací řeší: 

Odstranění části jednotné kanalizace z betonového potrubí DN 300, která v současné 
době odvádí odpadní a srážkové vody v ulici: 

- ul. U lesa – stávající stoka “H“, DN 300 v délce 48,44 m 
- v ul. 27. Dubna – stávající kanalizační šachta S61 a 2 ks vpustí napojené na 

stávající přípojky od nemovitostí. 
Stávající kanalizace stoka “H“ bude vybourána v délce 48,44 m a demontované potrubí 
bude odstraněno. Po vybourání kanalizace bude v místě realizovaná nová kanalizace – 
dle SO 01.3 – Kanalizace jednotná. Po vybourání šachty S61 v celém rozsahu a dvou 
vpustí bude realizována nová šachta v rámci stavebního objektu SO 01.2 – Kanalizace 
tlaková a nové vpusti se zápachovou uzávěrou v rámci stavebního objektu SO 01.3 – 
Kanalizace jednotná. 

Suť bude odvezena na řízenou skládku. 

Toto povolení je v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek: 

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené dokumentace bouracích prací 
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 vodoprávním úřadem.  

2. Před zahájením bouracích prací bude vodoprávnímu úřadu oznámen název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude bourací práce provádět, včetně oprávnění 
k provádění této činnosti. 

3. Před zahájením bouracích prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem 
vlastníkům dotčených pozemků a staveb, vlastníkům sousedních pozemků, jejichž 
práva mohou být odstraňovanou stavbou dotčena a vodoprávnímu úřadu, min. 10 
dnů předem. 

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

5. Stavba vodního díla bude odstraněna nejpozději do 28.2.2022. 
6. V rámci ohlášení o ukončení prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že 

s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno 
způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho 
provedení. 

7. Během provádění výkopových prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu 
a pádu, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně 
zhutněn. 

8. Stavební činnost při odstraňování stavby bude probíhat pouze v době denní, 
z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

9. Během provádění bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a 
hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím 
nemovitostem. Bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců. Budou 
jednoznačně stanoveny pěší trasy. Překopy přístupů k budovám a provozovnám musí 
být zabezpečeny proti případnému pádu do překopu (osvětlení, ohrazení, 
přeplátování, přechodovým můstkem pro chodce s ochranným zábradlím). 

10. Před zahájením prací na komunikacích je nutno požádat o souhlas se záborem 
veřejného prostranství, vydání povolení zvláštního užívání komunikace a vydání 
dočasného příkazu dopravního značení příslušný správní silniční úřad. 

11. Dojde-li při provádění bouracích prací ke znečištění komunikací a veřejného 
prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Vlastník stavby je povinen provádět čištění 
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komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou 
poškození způsobit, je zakázáno používat.  

12. V průběhu bouracích prací nesmí dojít k poškozování ani znečišťování silnic včetně 
jejich součástí a příslušenství a ke zhoršení odvádění vod ze silničního tělesa.  

13. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem 
(s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem 
projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či 
zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde 
k bezprostřední poruše či přerušení dodávky. Nedojde ke snižování ani zvyšování 
krytí nad kabelovou nebo trubní trasou. 

14. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením bouracích 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.  

15. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení sítě 
elektronických komunikací a jejich zařízení, napájecí a sdělovací kabely, plynárenská 
zařízení, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, podzemní a nadzemní 
energetické vedení včetně jeho opěrných bodů, vedení veřejného osvětlení včetně 
opěrných bodů veřejného osvětlení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby 
nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.  

16. 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 a na možnou 
polohovou odchylku vedení a zařízení. 

17.  Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném 
zahájení bouracích prací, min. však 15 dnů předem a provede vyznačení polohy 
podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi. 

18. Podzemní vedení sítí elektronických komunikací, napájecí a sdělovací kabely, 
podzemní energetické vedení, vedení veřejného osvětlení, plynárenské zařízení, 
vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu musí být respektovány, ve výkopu musí 
být zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením. 

19. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami. 
20. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy sítí elektronických 

komunikací, ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení 
energetického vedení, plynárenského zařízení, zařízení veřejného osvětlení, 
napájecích a sdělovacích kabelů, ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů energetického 
vedení a veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, 
pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která 
by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení. 

21. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu budou respektovány v souladu s ust. 
§ 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro 
vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a  nad DN 500 je 2,5 m 
od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo 
kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno 
těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla 
ohrozit jejich provoz. 

22. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich 
zakrytím (záhozem). 

23. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden 
zápis do stavebního deníku a tento bude předložen vodoprávnímu úřadu v rámci 
ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla. 
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24. Veškeré pozemky a stavby dotčené bouracími pracemi budou po ukončení bouracích 

prací uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o 
předání bude předložen vodoprávnímu úřadu v rámci ohlášení o ukončení prací na 
odstranění stavby vodního díla. 

25. Po ukončení bouracích prací bude povrch dotčených komunikací upraven dle 
požadavků jejich správce. Upravené povrchy budou protokolárně předány správci. 
Protokol o předání dotčených komunikací po dokončení bouracích prací bude 
vodoprávnímu úřadu předložen v rámci ohlášení o ukončení bouracích prací. 

26. Ukončení stavebních prací na odstranění stavby bude vodoprávnímu úřadu 
oznámeno do 14 dnů od dokončení. 

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního 
řádu): 
1. Obec Dobroslavice, IČ 00849731, Slezská 3a, 747 94  Dobroslavice 

Odůvodnění: 
Na základě žádostí žadatele, kterým je právní subjekt obec Dobroslavice, IČ 00849731, se 
sídlem Slezská 3a, 747 94 Dobroslavice, byla dne 5.6.2019 zahájena vodoprávní řízení: 

A. o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla "Dobroslavice – 
kanalizace a ČOV (800 EO) – ul. U lesa" SO 01.2 – Kanalizace tlaková, SO 01.3 – 
Kanalizace jednotná podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 stavebního zákona, 

B. o povolení odstranění stavby vodního díla "Dobroslavice – kanalizace a ČOV (800 EO) – 
ul. U lesa" SO 01.3.4 – Bourací práce dle § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 128 
stavebního zákona. 

Městský úřad Hlučín, odbor životného prostředí a komunálních služeb v souladu s ust. § 140 
odst. 1 správního řádu dne 30.9.2019 z moci úřední usnesením poznamenaným do spisu pod 
č.j. HLUC/55789/2019/OŽPaKS/Po obě řízení spojil, neboť spolu věcně souvisejí. 

Vodoprávní úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení 
písemným oznámením ze dne 2.10.2019 vedeným pod č.j. HLUC/55856/2019/OŽPaKS/Po. 
Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu ust. § 112 odst. 2 
stavebního zákona ve věci povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního 
díla upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu byly poměry na staveništi dobře 
známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby vodního 
díla. Vodoprávní úřad stanovil ve věci povolení stavby vodního díla, že do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení mohou dotčené orgány sdělit svá závazná stanoviska a účastníci 
řízení své námitky, popřípadě důkazy v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního 
zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona a současně je upozornil, že k později podaným 
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 
112 odst. 2 stavebního zákona a ve smyslu § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Dále 
byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu. V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla 
měli účastníci řízení dle § 36 odst. 1 správního řádu možnost navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí. 

Účastníci řízení byli poučeni ve smyslu ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona o tom, že mohou 
uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu 
k pozemku nebo stavbě. Účastníci řízení byli poučeni, že ve svých námitkách uvedou 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. 
Dále pak byli poučeni o tom, že k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se 
nepřihlíží. 

V souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručoval odbor životního prostřední a 
komunálních služeb Městského úřadu Hlučín vyrozumění o spojení řízení, oznámení 
o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby vodního díla a změny dokončené 
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stavby vodního díla a ve věci odstranění vodního díla a vyjádření k podkladům rozhodnutí do 
vlastních rukou účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor 
životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín jiným účastníkům řízení dle 
ust. § 27 odst. 2 správního řádu vyrozumění o spojení řízení, oznámení o zahájení 
vodoprávního řízení ve věci povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního 
díla a ve věci odstranění vodního díla a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 
1 a odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru životního prostředí 
a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín známy, se oznámení o zahájení řízení ve věci 
povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla a ve věci odstranění 
vodního díla doručovalo v souladu s ust. § 25 odst. 1 a ust. § 32 odst. 3 správního řádu rovněž 
veřejnou vyhláškou.  

Žádost byla doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb., 
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to: 

- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona a vyjádření obecného stavebního úřadu o 
souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, vydaný Městským úřadem 
Hlučín, odborem výstavby  dne 2.2.2018, pod č.j. HLUC/06397/2018/OV/Tc, 

- územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Hlučín, odbor výstavby a územního 
plánování dne 16.11.2017 pod č.j HLUC/56399/2017/OV/Tc, a které nabylo právní 
moci dne 28.12.2017, 

- stanovisko správce povodí a vodního toku – Povodí Odry, státní podnik, ze dne ze dne 
8.11.2017, zn. 16468/9233/57.06/2017 (vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení),  

- koordinované závazné stanovisko 304/17, které vydal Městský úřad Hlučín, odbor 
výstavby, oddělení silničního hospodářství dne 27.11.2017 pod č.j. 
HLUC/57018/2017/OSH/Bia, 

- závazné stanovisko, které vydal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 
územní odbor Opava dne 1.12.2017 pod č.j. HSOS-11230-4/2017, 

- vyjádření – obec Dobroslavice ze dne 2.11.2017, pod č.j. 441/217, 
- vyjádření – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19.10.2017, č.j. 

746262/17, ze dne 15.9.2017, č.j. 718007/17, 
- stanovisko - ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10.11.2017, zn. 1095244846, ze dne 

15.9.2017, zn. 0100805503, 
- stanovisko - GasNet s.r.o. ze dne 7.11.2017, zn. 5001607115, ze dne 19.9.2017, zn. 

5001587047, 
- vyjádření – NET4GAS, s.r.o. ze dne 30.6.2017, zn. 5433/17/OVP/Z, ze dne 5.10.2017, 

zn. 7812/17/OVP/Z, 
- stanovisko - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 20.6.2017, 

zn. 9773/V014589/2017/PA, ze dne 15.9.2017, zn. 9773/V023643/2017/AUTOMAT, 
- stanovisko – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 23.9.2019, 

zn. 9773/V026038/2019/KO (stanovisko k prodloužení platnosti), 
- sdělení – Telco Pro Services, a.s. ze dne 24.5.2019, zn. 0200915720, 
- sdělení – ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.5.2019, zn. 0101117556, 
- sdělení – ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 24.5.2019, zn. 0700056366, 
- stanovisko – GasNet s.r.o. ze dne 19.9.2017, zn. 5001587047, 
- vyjádření – NET4GAS, s.r.o. ze dne 5.10.2017, zn. 7812/17/OVP/Z, 
- stanovisko – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 15.9.2017, 

zn. 9773/V023643/2017/AUTOMAT, 
- vyjádření - Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 18.9.2017, zn. 190920-1204135207, 
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 20.9.2019, zn. E36386/19, 
- plán kontrolních prohlídek, 
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- kopie katastrální mapy zájmového území, 
- výkres situace širších vztahů, 
- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a staveb. 

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval právní subjekt 
Projekt 2010, s.r.o., IČ 48391531, se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava a 
autorizovala Jana Gemrotová, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 1102971), v prosinci 
2017. 

Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín ověřil vlastnická 
práva k pozemkům dotčených stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům 
dotčených stavbou, a to z listů vlastnictví pořízených z dálkového přístupu katastru 
nemovitostí, včetně aktuální katastrální mapy zájmového území. 

Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín se v rámci 
předmětných vodoprávních řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh 
účastníků řízení stanovil takto: 

A) o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla 

dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
1. Stavebník a vlastník stavby (Obec Dobroslavice) 
2. Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem; vlastník 

stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku 
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním 
stavby přímo dotčena (včetně staveb technické infrastruktury): CETIN a.s., GasNet, s.r.o., 
ČEZ Distribuce, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

dle § 27 odst. 2 správního řádu 
3. Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické 

infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, 
kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 
právo prováděním stavby přímo dotčeno, v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního 
zákona identifikováni následovně: parc.č. 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 
147, 154, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 159, 160/2, 161, 162, 163/1, 163/2, 167/1, 168, 
169, 170, 171, 172/1, 172/3, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 198, 199, 200/1, 200/2, 201, 202, 205, 639, 640/1, 645/3, 
645/4, 646, 890, vše k.ú. Dobroslavice 

B) o povolení odstranění stavby vodního díla 

dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
1. žadatel a vlastník stavby (Obec Dobroslavice) 

dle § 27 odst. 2 správního řádu 
2. osoby, které mohou být navrhovaným odstraněním stavby dotčeny na svých právech 

nebo povinnostech – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být 
jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na 
pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba prováděna a 
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku 
nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické 
právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 
parc.č. 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 200/1, 
200/2, 200/3, 645/3, 645/4, vše k.ú. Dobroslavice 

Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín přezkoumal 
předloženou žádost o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla z 
hledisek daných vodním zákonem a souvisejících předpisů a stavebním zákonem, projednal ji 
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, 
technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací, za předpokladu dodržení 
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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 A) tohoto rozhodnutí. 

Dále odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín přezkoumal 
předloženou žádost o povolení odstranění stavby vodního díla z hledisek daných vodním 
zákonem a souvisejících předpisů a stavebním zákonem, projednal ji s účastníky řízení 
a s dotčenými orgány a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i 
ekonomicky zdůvodněné dokumentací bouracích prací, 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 B) tohoto rozhodnutí. 

Žadatel odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín doložil plán 
kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu byla navržena jedna 
kontrolní prohlídka. Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín 
po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby 
vodního díla jednu kontrolní prohlídku stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve 
výrokové části A) tohoto rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili 

Údaje pro vedení vodoprávní evidence dle vyhl. č. 414/2013 Sb.: 

Údaje oprávněného: 

Název::              Obec Dobroslavice 
Místo podnikání: Slezská 3a, 747 94 Dobroslavice 
IČ: 00849731 
  

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název vodního díla:         "Dobroslavice - kanalizace a ČOV 
(800EO) - ul. U lesa" SO 01.2 – 
Kanalizace tlaková, SO 01.3 – 
Kanalizace jednotná, SO 01.3.4 – 
Bourací práce 

Identifikátor kraje CZ 0805 
Název kraje Moravskoslezský 
Identifikátor obce 569895 
Název obce Dobroslavice 
Identifikátor katastrálního území 627437 
Název katastrálního území Dobroslavice 
IDVT: - 
Jméno vodního toku 

- 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 10210165 
Hydrogeologický rajon 6611 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí 

Odry 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) Viz výroková část 
Název a kód vodního útvaru: HOD_0420 Opava od Moravice po ústí do 

toku Odra 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

441 -  Stoková síť 
870 - Další správní akty správního úřadu – povolení odstranění stavby vodního díla 
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Upozornění: 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud 
není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 
na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební 
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 
právní moci. 

Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi. 

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

Veškerá případná manipulace s vodami závadnými látkami v době realizace stavby vodního 
díla musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy 
nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné 
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla. 

Stavebník nese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku vzniklé průchodem 
velkých vod a jejich doprovodnými jevy. 

Vodoprávní úřad upozorňuje, že území dotčené stavbou je územím s archeologickými nálezy 
a z tohoto důvodu je nutné dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ohlásit písemně s dostatečným časovým 
předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, 
Královopolská 147, 612 00 Brno (v kopii i Národnímu památkovému ústavu, ú.o.p. v Ostravě, 
detašované pracoviště v Opavě, Bezručovo náměstí 1, 746 01 Opava, tel. 553 715 485), 
a následovně umožnit Akademii věd ČR nebo některé jiné oprávněné organizaci (např. 
Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ostravě; Slezské zemské muzeum v Opavě a další) 
provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle § 22 
odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je vlastník kanalizace povinen před 
podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování 
kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod 
vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další 
podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před 
podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby kanalizace vodoprávnímu úřadu ke 
schválení.  
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Poučení:  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat odvolání do 15 
dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u odboru životního prostředí a komunálních 
služeb Městského úřadu Hlučín. 

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. Odvoláním lze 
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a komunálních služeb 
Městského úřadu Hlučín. 

Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Dagmar Pospíšilová 
referent odboru životního prostředí a komunálních služeb  
úsek vodohospodářský 

 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se nevyměřuje. 
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Obdrží: 

Účastníci řízení 

Toto rozhodnutí o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla a o 
povolení odstranění stavby vodního díla v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu obdrží do 
vlastních rukou účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 

1. Obec Dobroslavice, IDDS: fj2aza4 
2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
3. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se 
rozhodnutí o povolení stavby vodního díla účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního 
řádu dle ust. § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. 

6. účastníci řízení - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb 
technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo 
dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: parc.č. 138/1, 138/2, 139, 140, 
141, 142, 144, 145, 146, 147, 154, 155, 156, 157, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 168, 
167/1, 169, 170, 171, 172/1, 172/3, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185/1, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 201, 
202, 639, 640/1, 645/3, 645/4, 890, vše k.ú. Dobroslavice 

7. účastnící řízení - osoby, které mohou být navrhovaným odstraněním stavby dotčeny na 
svých právech nebo povinnostech – vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo 
dotčeno; vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém 
má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo 
odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo 
dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické 
infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, 
kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 
právo prováděním stavby přímo dotčeno: parc.č. 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 190, 
191, 192, 193, 194, 198, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 645/3, 645/4, vše k.ú. Dobroslavice 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se toto rozhodnutí o 
povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla a o povolení odstranění 
stavby vodního díla doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního rádu rovněž 
veřejnou vyhláškou. 

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Hlučín, na úřední desce 
Obce Dobroslavice se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. 

Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu 
Hlučín. 

Dotčené orgány: 
8.  Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, Mírové náměstí 24/23, 748 01  Hlučín 
9. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive 
10. Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01  Hlučín, odbor životního prostředí a 
komunálních služeb – orgán ochrany přírody, orgán ochrany ovzduší, orgán státní správy lesů,  

Na vědomí: 
11. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
12. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p. 
24/23, 748 01  Hlučín – spis 2x 
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Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné 
vrácení na odbor ochrany životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, 
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 

13. Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín - se 
žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce – 
podatelnou 

14. Obec Dobroslavice s žádostí o vyvěšení na úřední desce IDDS: fj2aza4 
  
 
 
 
 
  
 
………………………………………    …………………………………….. 
                vyvěšeno        sňato 
 
 
 
 
 
 
     
          ………………………………… 
             razítko úřadu 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………… 
                 podpis        podpis 
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