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Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 
 

ve věci společného povolení stavby vodního díla „Odra, Jistebník, Košatka n. O. 

zprůchodnění spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878“, povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les a uložení náhradní výsadby 
 

a veřejná vyhláška 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Žadatel – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, 

IČO: 70890021 – podal dne 18. května 2022 u Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a 

územního plánování, žádost o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla „Odra, Jistebník, 

Košatka n. O. zprůchodnění spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878“. 

 

Rozsah stavby:  

Stavba řeší úpravu dvou spádových objektů (stupňů) s cílem zajistit migrační prostupnost vodního 

toku Odra při zachování stávajícího vodního režimu a protipovodňové ochrany lokality. Po dobu 

výstavby níže uvedených objektů bude zajištěno dočasné převedení vodního toku Odra přes původní 

levobřežní meandry. 
 

SO 01: Stupeň km 31,275 

V rámci stavby bude vytaženo kamenivo z prostoru vývaru (v současné době tam tvoří neúplný a 

neurovnaný skluz). Poté budou upáleny stávající štětové stěny přelivné hrany do požadované úrovně a 

tvaru a případně doplněny do požadovaného rozsahu. Štětové stěny stabilizující břehy stávajícího 

vývaru budou bud' vytaženy, nebo upáleny do úrovně pod základovou spáru skluzové plochy. Stejně 

tak bude postupováno u případné štětové stěny závěru vývaru. Navrhovaný balvanitý skluz bude 

tvořen skluzovou plochou vyskládanou z lomového kamene kladeného „na štět“. Tloušťka skluzové 

plochy bude 1,20 m. Lomový kámen bude položen na štěrkový podsyp, pod kterým bude rozprostřena 

filtrační geotextilie. Podélný sklon skluzové plochy bude 1:25, plocha bude miskovitého příčného 

tvaru. Závěr skluzové plochy bude stabilizován štětovou stěnou o délce 45 m. Délka skluzové plochy 

bude 49,63 m, výška stupně bude 1,99 m. Délka přelivné hrany bude po úpravě stupně 22,00 m. Břehy 

skluzu budou opevněny lomovým kamenem s urovnaným lícem a vyklínováním stejně jako opevnění 

nad i pod navrhovaným skluzem. Dále bude u tohoto objektu proveden zához výmolu ve dně 

lomovým kamenem, a to na délce cca 45,00 m. 
 

SO 02: Stupeň km 32,433 

Zásady konstrukce tohoto skluzu budou totožné jako u objektu SO 01 (vyjma záhozu výmolu dna v 

podjezí). Délka skluzové plochy bude 54,51 m, výška stupně bude 1,69 m. Délka přelivné hrany bude 

po úpravě stupně 23,00 m. Při výstavbě objektu budou respektovány objekty odběru i odpadu rybníku 

(vodní nádrže) „Kulatý“. Vyústní objekt bude přizpůsoben navrhovanému tvaru pravého břehu a 

opatřen betonovým vyústním blokem (bude upřesněno po odkrytí skutečného místa vyústění). 
 

Podrobný popis povolované stavby obsahuje projektová dokumentace, která je nedílnou součástí 

spisového materiálu na odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Bílovec. 

 

Účel stavby: 99 jiné – zajištění migrační prostupnosti upravovaného úseku vodního toku při 

zachování stávajícího vodního režimu a protipovodňové ochrany lokality 
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Předpokládaný termín dokončení: 9/2025 
 

Dodavatel stavebních prací: dosud nestanoven  
 

Zpracovatel projektové dokumentace: LINEPLAN s.r.o., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 62255860, autorizoval Ing. Marek Boháč, autorizovaný inženýr pro 

vodohospodářské stavby (ČKAIT 1102329)   
 

Stavba bude společně povolena:  

SO 01: Stupeň km 31,275 na pozemcích parc. č. 1610 a 1611 v k.ú. Jistebník, kraji 

Moravskoslezském, ČHP 2-01-01-1260-0-00, HGR 2212 (základní) 1510 (svrchní). 
 

SO 02: Stupeň km 32,433 na pozemcích parc. č. 1609 v k.ú. Jistebník a 1542 v k.ú, Košatka nad 

Odrou, kraji Moravskoslezském, ČHP 2-01-01-1240-0-00, HGR 2212 (základní) 1510 (svrchní). 
 

Rovněž budou během stavby (formou dočasného záboru) dotčeny: pozemky parc. č.  864/6, 1457/4, 

1457/2, 1472/3, 1472/4, 853/5, 853/1, 875/1, 1538, 1537, 1461, 1460/2, 1535, 1536 a 870/1 v k.ú. 

Jistebník a parc. č. 1884 , 1897, 1895 a 1543 v k.ú. Košatka nad Odrou, kraji Moravskoslezském, ČHP 

2-01-01-1260-0-00 a 2-01-01-1240-0-00, HGR 2212 (základní) 1510 (svrchní). 

 

Současně se společným povolením stavby bude v souladu s ustanovením § 13a odst. 3 vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, povolováno kácení dřevin rostoucích mimo les, k němuž bylo v souladu 

s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, vydáno dne 10. května 2022 souhlasné závazné stanovisko Obecního úřadu Jistebník zn. 

JIS/250/2022-246.10/hur. Zároveň s povolením kácení bude uložena náhradní výsadba, která byla 

specifikována v uvedeném závazném stanovisku. 

 

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně 

příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 

§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), který dle ustanovení § 15 odst. 5 vodního 

zákona vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona 

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

„stavební zákon“), oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům ve smyslu 

ustanovení § 47 správního řádu, § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona, že 

na základě žádosti žadatele – účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – 

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 

70890021 (dále jen „Stavebník“) – ze dne 18. května 2022, bylo dnem podání žádosti zahájeno dle 

ustanovení § 44 správního řádu vodoprávní řízení ve věci společného povolení vodního díla „Odra, 

Jistebník, Košatka n. O. zprůchodnění spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878“ dle 

ustanovení §§ 15 odst. 1 a 115 odst. 1 vodního zákona a §§ 94j až 94p stavebního zákona a současně 

svolává ústní jednání na den 

11. července 2022 ve 12:15 hod 
 

se schůzkou v kanceláři č. 205 na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a územního 

plánování, Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec. Přítomnost na ústním jednání není pro dotčené orgány 

a účastníky řízení vyjma Stavebníka povinná. 
 

Vodoprávní úřad tímto upozorňuje dotčené orgány a účastníky řízení, že dle ustanovení § 115 

odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska a námitky, popřípadě 

důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání. K později uplatněným závazným 

stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 

vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. 
 

Dle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k 

písm. c) až e) stavebního zákona, uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, 
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pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. 

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

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

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K závazným stanoviskům a 

námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 

v souladu s ustanovením § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí Vodoprávního úřadu může ovlivnit vodní poměry v územních 

obvodech obcí Jistebník a Stará Ves nad Ondřejnicí, oznamuje Vodoprávní úřad zahájení 

vodoprávního řízení v souladu s ustanovením § 115 odst. 3 vodního zákona veřejnou vyhláškou dle 

ustanovení § 25 správního řádu. 
 

Do termínu ústního jednání doloží Stavebník potvrzení o zaplacení správního poplatku ve výši 

1500,- Kč (poplatek je možné uhradit osobně na pokladně Městského úřadu v Bílovci, nebo převodem 

na účet č. 19-1761833319/0800, variabilní symbol 9014001069). 
 

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu tímto Vodoprávní úřad dává možnost účastníkům 

řízení vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, a to ve dnech: 
 

18. července 2022 v době od 8.00 hod do 17.00 hod 

19. července 2022 v době od 8.00 hod do 14.00 hod 

20. července 2022 v době od 8.00 hod do 17.00 hod 
 

v kanceláři č. 205 na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, 

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec. V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte 

potřebu se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. 
 

Vodoprávní úřad tímto upozorňuje, že předmětné vodoprávní řízení je řízením, v němž je uplatněna 

koncentrace řízení, podle které účastníci mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy k předmětu 

řízení pouze v předem stanovené lhůtě (v rámci ústního jednání svolaného na den 11. července 2022 

ve 12:00 hod) a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí neslouží k tomu, aby se účastníci řízení 

mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové důkazy a návrhy. 
 

Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v originále nebo 

úředně ověřené kopii, není-li taková listina založena ve správním spisu. 

 

 

 

Ing. Lukáš Klazar 

referent odboru životního prostředí 

a územního plánování 

 

Příloha: katastrální situace (5 stran) 

 

Rozdělovník:                             
 

Oznámení o zahájení obdrží:  
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, IDDS wwit8gq 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu: 

2. Ing. Silvie Banášová, ThDr. Metoděje Mičoly 1210, 756 54 Zubří 

3. Helena Kryšková, Svazarmovská 1576, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

4. Helena Lisová, Lubinská 136, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí-Košatka 

5. Pozemky UNICAPITAL s.r.o., tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IDDS aegvftd 

6. Svatopluk Mácha, Lubinská 70, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí-Košatka 
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7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, IDDS z49per3 (vyjádření ze 

dne 18. 1. 2021, zn. SPU 343575/2020/Pav, a souhlas ze dne 11. 3. 2022, zn. SPU 085010/2022/ 

Mi) 

8. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, 

Trocnovská 2, 702 00 Ostrava, IDDS bv4dyv5 

9. Obec Jistebník, Jistebník 149, 742 82 Jistebník, IDDS nxyb2ws (vyjádření ze dne 6. 12. 2021, zn. 

766/JIS/2021) 

10. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IDDS asxbfrf 

(vyjádření ze dne 8. 11. 2021, č.j. 947/2021) 

11. Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, 709 00 

Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, IDDS wfqyvcs (vyjádření ze dne 29. 10. 2021, zn. PD-

117/21) 

12. Zemědělská společnost Košatka spol. s r. o., Oderská 35, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí-

Košatka, IDDS 77dcvny 
 

Dotčené orgány: 

13. Městský úřad Bílovec, odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec (koordinované závazné 

stanovisko ze dne 20. 10. 2021, č.j. MBC/27981/21/ŽP/Koc 2895/2021) 

14. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 

IDDS 5zubv7w (závazná stanoviska ze dne 13. 10. 2021, č.j. SMO/639395/21/OŽP/Mrt) 

15. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IDDS 8x6bxsd (závazné stanovisko ze dne 1. 2. 2022, č.j. MSK 4472/2022) 

16. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, 

Trocnovská 2, 702 00 Ostrava, IDDS bv4dyv5 (závazné stanovisko ze dne 14. 10. 2021, č.j. 

SR/0058/PO/2021-3 a rozhodnutí ze dne 19. 11. 2020, č.j. SR/0064/PO/2020-5) 

17. HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IDDS spdaive (závazné stanovisko ze dne 21. 

10. 2021, č.j. HSOS-8670-3/2021) 

18. Obecní úřad obce Jistebník, Jistebník 149, 742 82 Jistebník, IDDS nxyb2ws (závazné stanovisko ze 

dne 10. 5. 2022, zn. JIS/250/2022-246.10/hur) 
 

Na vědomí: 

19. Obecní úřad obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IDDS 

asxbfrf (rozhodnutí ze dne 4. 5. 2022, č.j. OUSV327/2022) 

 

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou po dobu 15 dnů 

na veřejně přístupném místě: 

- Obecní úřad Jistebník, Jistebník 149, 742 82 Jistebník, IDDS nxyb2ws 

- Obecní úřad obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IDDS 

asxbfrf 

- Městský úřad Bílovec, odbor vnitřních věcí, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec 

 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne: 

 

 

Razítko, podpis: Razítko, podpis: 

 

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

sejmutí oznámení. 
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