MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
17. listopadu 411, 743 01 Bílovec


Č.j.: MBC/21425/22/ŽP/kla 1860/2022
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar
Tel.: 556 414 216
Fax: 556 312 185
E-mail: lukas.klazar@bilovec.cz

Dle rozdělovníku


Datum: 11. srpna 2022

ROZHODNUTÍ
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
____________________________________________________________________________

Výrok:
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“), po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona, §§ 94j
až 94p stavebního zákona a dle ustanovení správního řádu
I. 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, žadateli –
účastníku 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“)
A) podle ustanovení § 8 odst. l zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) povoluje kácení dřevin
v katastrálním území Jistebník v rozsahu, který je uveden v příloze „situace kácené zeleně“
tohoto rozhodnutí, a to při dodržení následujících podmínek:
1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace stavby specifikované ve výroku II.
tohoto rozhodnutí.
2. V zájmu ochrany volně žijících druhů ornitofauny nesmí dojít ke kácení dřevin (i pravomocně
povolených), které by znamenalo poškození, zničení a odstranění obsazených hnízd nebo vajec
ptáků nebo usmrcení ptáků.
B) podle ustanovení § 9 odst. l zákona o ochraně přírody a krajiny stanovuje povinnost
provedení náhradní výsadby, a to v následujícím rozsahu a za těchto podmínek:
1. bude provedena náhradní výsadba nejméně stejného počtu dřevin dle krajinného rázu na
pozemcích parc. č. 1610, 1611, 853/1, 864/6, 1457/4, 1472/3, 870/1, 875/1, 1538, 1460/2 a 1609,
k. ú. Jistebník.
2. Termín náhradní výsadby je stanoven nejpozději do tří let od provedeného kácení.
3. Současně se Stavebníku stanovuje povinnost pěstební péče o vysazené dřeviny po dobu pěti let
ode dne provedení výsadby (pravidelná zálivka, odplevelení, provádění pěstebních řezů, ochrana
proti škůdcům a mechanickému poškození).
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II. Stavebníku
A) společně povoluje dle ustanovení §§ 15 odst. 1 a 115 odst. 1 vodního zákona, § 94p
stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavbu vodního díla „Odra,
Jistebník, Košatka n. O. zprůchodnění spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878“ podle
projednané a ověřené projektové dokumentace.
Stanovení druhu a účelu stavby:
druh stavby: změna dokončené stavby, vodní dílo
účel stavby: 99 jiné – zajištění migrační prostupnosti upravovaného úseku vodního toku při
zachování stávajícího vodního režimu a protipovodňové ochrany lokality
Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru
nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje:
Pro realizaci stavebního záměru Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94p odst. 1
stavebního zákona vymezuje:
SO 01: Stupeň km 31,275
pozemky parc. č. 1610 (druh pozemku dle KN vodní plocha) a 1611 (druh pozemku dle KN ostatní
plocha) v k.ú. Jistebník, kraji Moravskoslezském, ČHP 2-01-01-1260-0-00, HGR 2212 (základní)
1510 (svrchní).
SO 02: Stupeň km 32,433
pozemky parc. č. 1609 (druh pozemku dle KN ostatní plocha) v k.ú. Jistebník a 1542 (druh
pozemku dle KN vodní plocha) v k.ú. Košatka nad Odrou, kraji Moravskoslezském, ČHP 2-01-011240-0-00, 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).
Určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální:
SO 01: Stupeň km 31,275 X 1110485,26; Y 479270,00
(začátek – střed VT)
X 1110403,92; Y 479193,96
(konec – střed VT)
SO 02: Stupeň km 32,433 X 1111155,96; Y 480142,31
(začátek – střed VT)
X 1111125,71; Y 480068,02
(konec – PB)
Popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysná velikost, výška a tvar a základní
údaje o její kapacitě:
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
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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).
Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a
sousedních staveb:
Vodní dílo bude umístěno min. cca 2,0 m od hranice pozemků 1535* a 1609*, 1461* a 1609*, a
875/1* a 1609* a bezprostředně u hranice pozemků parc. č. 1543** a 1542**, 1897** a 1610* a 1611*
a 1610* v k.ú. Jistebník* a Košatka nad Odrou**. Bližší vymezení viz katastrální situační výkres,
který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: v průběhu stavby budou dotčeny pozemky (dotčení v
m2) parc. č. 1609 (804), 1610 (10043), 1611 (673), 864/6 (1819), 1457/4 (658), 1457/2 (7507),
1472/3 (521), 1472/4 (1143), 853/5 (1640), 853/1 (98), 875/1 (452), 1538 (1145), 1537 (694), 1461
(1044), 1460/2 (3890), 1535 (249), 1536 (389) a 870/1 (94) v k.ú. Jistebník a parc. č. 1542 (4581),
1884 (743), 1897 (1441), 1895 (1116) a 1543 (1305) v k.ú. Košatka nad Odrou, kraji
Moravskoslezském.
Předpokládaný termín dokončení: 9/2025
B) stanovuje dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona pro
provedení vodního díla tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované
LINEPLAN s.r.o., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO:
62255860, autorizované Ing. Markem Boháčem, autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby (ČKAIT 1102329), s případnými změnami, které vyplývají z tohoto
rozhodnutí. Veškeré případné další změny je nutno před realizací projednat a nechat schválit
Vodoprávním úřadem.
2. Stavebník oznámí Vodoprávnímu úřadu tyto fáze stavby k provedení kontrolní prohlídky:
- v průběhu provádění skluzové plochy SO 01 z lomového kamene,
- v průběhu provádění skluzové plochy SO 02 z lomového kamene.
Konkrétní termín konání kontrolní prohlídky stavby bude oznámen Vodoprávnímu úřadu
nejméně 3 pracovní dny předem telefonicky na číslo 556 414 216 nebo elektronickou poštou
na adresu lukas.klazar@bilovec.cz.
3. Při realizaci stavby bude respektována podmínka Českého rybářského svazu, z.s., územního
svazu pro Severní Moravu a Slezsko, uvedená ve vyjádření ze dne 29. 10. 2021, zn. PD-117/21:
- V rámci obtoku u stupně v km 31,3 bude voda z řeky Odry převáděna přes levobřežní původní
meandr „Stará Odra”, který je rybářským revírem Polanecká tůň číslo I „Stará Odra". V
současné době je v tomto revíru osazena rybí obsádka a při průchodu větších vod obtokem
meandru lze očekávat, že dojde k vyplavení těchto ryb z meandru do toku Odra. Na základě
této skutečnosti požadujeme podílet se na finančních nákladech na znovuzarybnění tohoto
revíru po ukončení stavebních prací.
4. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky souhlasného závazné stanoviska Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 14. 10. 2021, č.j. SR/0058/PO/2021-3:
- Stavebník zajistí na své náklady odborně způsobilou osobu pověřenou ekologickým dozorem
(dále jen „ekodozor“), která dohlédne na dodržování podmínek stanovených mj. i tímto
závazným stanoviskem. Identifikační údaje včetně telefonického kontaktu ekodozoru oznámí
žadatel Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálnímu pracovišti Správa
CHKO Poodří (dále jen „Agentura“), nejpozději 15 dní před zahájením prací.
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- Po dobu provádění stavebních prací bude v korytě řeky Odry pod stavbou instalována
plovoucí norná stěna.
- Během fáze výstavby důsledně dodržovat hranici manipulačního pruhu vymezenou v
projektové dokumentaci a tuto šíři nepřekračovat.
- Veškeré práce budou prováděny takovým způsobem, aby docházelo k co nejmenšímu
ovlivnění okolního prostředí, a to především ze strany hluku, emisí, úniku provozních kapalin
či maziv ze stavební techniky apod. (dobrý technický stav strojů, vypínaní běhu motorů
apod.). Stavební a konstrukční práce včetně související dopravy nebudou prováděny v nočních
hodinách.
- S veškerým stavebním odpadem nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Žádným
materiálem nezasypávat ani nezavážet mokřady a terénní sníženiny (tůně, příkopky apod.).
- V záplavovém území zajistit rozplavitelný materiál proti rozplavení povodněmi: materiál
položit na geotextilii s následným vyhrnutím a zajištěním okrajů nejméně 1 m nad úroveň
okolního terénu.
- Po ukončení stavby ze staveniště bezeškodně odvézt veškeré přebytky výkopových zemin a
hornin a zbytky stavebních materiálů na skládku. Dále provést sanaci manipulačního pruhu, ze
kterého bude odstraněno jeho případné dočasné zpevnění a urovnání terénu do plynulé
návaznosti na okolní terén.
- Při veškerých činnostech v rámci stavby, kterými by mohly být dotčeny dřeviny (např. zásahy
do kořenového systému dřevin, pohyb mechanismů kolem dřevin, zhutňování půdy v
kořenové zóně stromů, navážky či nakupení zeminy v blízkosti dřevin), bude postupováno v
souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a standardem SPPK 01 002:2017 Ochrana
dřevin při stavební činnosti.
- Kácení dřevin provádět v období od 15. 9. do 30. 11. každého roku, tj. mimo hnízdní období
ptáků a zároveň v období, aby netopýři mohli opustit případné úkryty (dutiny stromů),
nejpozději však do doby, než denní teploty poklesnou pod 10 ℃.
- Stavební činnosti ve zvodnělé části toku Odry a v prostoru levobřežních slepých ramen Stará
Odra a Slepé rameno u Prosňáku a v jejich okolí nebudou prováděny v době od 1. 3. do 30. 6.
příslušného roku.
- Před zahájením stavebních činností žadatel prostřednictvím ekodozoru důkladně prověří břehy
vodního toku, zda v nich nejsou nové trvalé nory vydry říční a bobra evropského. V případě,
že bude výskyt nových nor potvrzen, bude nutno požádat Agenturu o povolení výjimky dle
ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
- Po ukončení výstavby a následné rekultivaci zkontrolovat staveniště, zda nedochází k šíření
invazních a expanzivních druhů rostlin a v případě výskytu přijmout opatření k zamezení
šíření.
5. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky obce Stará Ves nad Ondřejnicí, které jsou
uvedeny ve vyjádření ze dne 8. 11. 2021, č.j. 947/2021:
- po ukončení stavby zajistí Stavebník obnovení povrchů pozemních komunikací dotčených
stavbou (v rámci příjezdu na staveniště) do původního stavu.
6. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky obce Jistebník, které jsou uvedeny ve
vyjádření ze dne 6. 12. 2021, zn. 766/JIS/2021:
- po ukončení stavby zajistí Stavebník úpravu pozemků v majetku obce dotčených stavbou do
původního stavu.
7. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky Státního pozemkového úřadu, které jsou
uvedeny ve vyjádření ze dne 11. 3. 2022, zn. SPU 085010/2022/Mi:
- odstranění dřevin bude provedeno odbornou firmou, na náklady Stavebníka a Stavebník
nebude požadovat po Státním pozemkovém úřadu úhradu nákladů vynaložených na odstranění
dřevin,
- na vzniklou dřevní hmotu bude uzavřena kupní smlouva – bude provedeno měření dřeva a
stanovení ceny dřeva v místě a čase obvyklé pro potřeby stanovení kupní ceny, dřevní hmotu
změří a její objem a cenu stanoví odborný subjekt, přičemž výtěžek z dřevní hmoty bude

Strana 4

převeden na účet Státního pozemkového úřadu; případné vzniklé náklady na vlastní měření a
ocenění nese Stavebník,
- jedno originální písemné vyhotovení měření a ocenění dřevní hmoty bude zasláno před
zahájením odstraňování dřevin na Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj v
Ostravě, na jehož podkladě bude Stavebníku zaslána kupní smlouva s uvedením podmínek pro
zaslání výtěžku z prodeje dřevní hmoty,
- po provedeném kácení bude pozemek uveden do řádného stavu (dřevní hmota bude odvezena
a dřevní odpad bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech).
8. Dokončené vodní dílo lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu. Stavebník
podá ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona Vodoprávnímu úřadu žádost o vydání
kolaudačního souhlasu zpracovanou dle přílohy č. 14 vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu
úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb. (dále jen „Vyhláška“) a doloženou všemi náležitostmi
dle § 22 Vyhlášky, a to je mimo jiné: popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního
povolení, stavební deník, doklad o likvidaci odpadů včetně výkopové zeminy, předávací
protokoly mezi investorem a stavitelem, doklady o shodě použitých výrobků na stavbu,
geodetické zaměření skutečného provedení vodního díla, doklady o splnění podmínek
společného povolení,...

Odůvodnění:
Dne 18. května 2022 podal Stavebník na Vodoprávní úřad žádost o společné povolení vodního
díla „Odra, Jistebník, Košatka n. O. zprůchodnění spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878“.
Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení.
Záměr vedle správního obvodu Vodoprávního úřadu zasahuje rovněž do správního obvodu
vodoprávního úřadu Magistrátu města Ostravy, přičemž s ohledem na ustanovení § 115 odst. 19
vodního zákona je věcně a místně příslušným k vodoprávnímu řízení Vodoprávní úřad.
Žádost byla doložena a v průběhu řízení doplněna všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l
stavebního zákona a přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady,
mj.:
- PD stavby,
- koordinovaným závazným stanoviskem Městského úřadu Bílovec, odboru ŽP a ÚP, ze dne 20. 10.
2021 (č.j.: MBC/27981/21/ŽP/Koc 2895/2021),
- koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a
stavebního řádu, ze dne 14. 10. 2021 (č.j.: SMO/643974/21/Úpa SŘ/MarJ), jehož součástí jsou mj.
závazná stanoviska Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, ze dne 13. 10.
2021 (č.j.: SMO/639395/21/OŽP/Mrt),
- závazným stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, ze dne 1. 2. 2022 (č.j.: MSK 4472/2022),
- sdělením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze
dne 25. 9. 2017 (č.j.: MSK 114795/2017),
- závazným stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 14. 10. 2021
(č.j.: SR/0058/PO/2021-3),
- rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 19. 11. 2020 (č.j.:
SR/0064/PO/2020-5),
- rozhodnutím o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Obecního úřadu Stará Ves nad
Ondřejnicí ze dne 4. 5. 2022 (č.j.: OUSV327/2022),
- závazným stanoviskem ke kácení dřevin rostoucích mimo les Obecního úřadu Jistebník ze dne 10.
5. 2022 (zn.: JIS/250/2022-246.10/hur),
- vyjádřením Českého rybářského svazu, z.s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne
ze dne 29. 10. 2021 (zn.: PD-117/21),
- stanoviskem GasNes Služby, s.r.o., ze dne 8. 12. 2021 (zn.: 5002516637),
- sdělením ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8. 12. 2021 (zn.: 0101649989),
- vyjádřením CETIN a.s. ze dne 8. 12. 2021 (č.j.: 880645/21),
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- stanovisky Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 8. 12. 2021 (zn.:
9773/V038548/2021/AUTOMAT a 9773/V038572/2021/AUTOMAT),
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 21. 10.
2021 (č.j.: HSOS-8670-3/2021),
- vyjádřením obce Stará Ves nad Ondřejnicí ze dne 8. 11. 2021 (č.j.: 947/2021),
- vyjádřením obce Jistebník ze dne 6. 12. 2021 (zn.: 766/JIS/2021),
- stanoviskem Povodí Odry, státní podnik, ze dne 7. 10. 2021 (zn.: POD/17195/2021/9231/840.01),
- vyjádřením Státního pozemkového úřadu ze dne 18. 1. 2021 (zn.: SPU 343575/2020/Pav),
- souhlasem Státního pozemkového úřadu ze dne 11. 3. 2022 (zn.: SPU 085010/2022/Mi),
- souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 7. 4. 2022,
- souhlasy s dočasným vstupem na pozemky vlastníka pozemků parc. č. 1472/3 a 1472/4 v k.ú.
Jistebník a spoluvlastníků 5/6 pozemků parc. č. 1535, 1536 a 1538 v k.ú. Jistebník.
- plánem kontrolních prohlídek stavby,
- dokladem o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů ve výši 1500,- Kč.
Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 správního
řádu oznámil Vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení
i dotčeným orgánům oznámením č.j. MBC/15867/22/ŽP/kla 1860/2022 ze dne 7. června 2022, kterým
současně svolal 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 a upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona
a § 94m odst. 1 stavebního zákona mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání a 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. Vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení povolované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, proto
v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od
místního šetření. Při ústním jednání byl sepsán protokol č.j. MBC/18707/22/ŽP/kla 1860/2022, ve
kterém nebyly konstatovány důvody, které by bránily 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“.
S přihlédnutím k ustanovení § 115 odst. 3 vodního zákona Vodoprávní úřad oznámil zahájení
vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu.
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit
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 a 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 náměstí 1, 743 01 Bílovec. Možnosti vyjádření se
k podkladům pro vydání rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyužil.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení stavebního zákona, vodního
zákona, souvisejících předpisů a koncepčních dokumentů v oblasti vod a vodohospodářské politiky na
dotčeném území a dospěl k závěru, že vodní dílo „Odra, Jistebník, Košatka n. O. zprůchodnění
spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878“ neohrozí vodohospodářské ani všeobecné zájmy nad
míru danou zákonnými předpisy za předpokladu splnění stanovených podmínek a záměr není
v rozporu s cíli koncepčních dokumentů, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu/ekologického potenciálu vod.
Současně se společným povolením vodního díla „Odra, Jistebník, Košatka n. O. zprůchodnění
spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878“ bylo samostatným výrokem tohoto rozhodnutí
povoleno v souladu s ustanovením § 8 odst. l zákona o ochraně přírody a krajiny kácení dřevin v k.ú.
Jistebník, s nimiž bude budoucí stavba v kolizi. K povolovanému kácení dřevin bylo v souladu
s ustanovením § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody krajiny dne 10. května 2022 vydáno Obecním
úřadem Jistebník souhlasné závazné stanovisko zn. JIS/250/2022-246.10/hur. Tímto závazným
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stanoviskem byla současně uložena povinnost náhradní výsadby a stanoveny související podmínky,
které byly plně zohledněny v tomto rozhodnutí (a to mj. v rámci zohledněných podmínek závazného
stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky). Rovněž bylo samostatným
rozhodnutím Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí ze dne 4. 5. 2022, č.j. OUSV327/2022,
povoleno kácení dřevin bylo v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody krajiny k.ú.
Košatka nad Odrou (podmínky kácení již byly zezávazněny předmětným rozhodnutím, a nebyly proto
zahrnuty do podmínek společného povolení Vodoprávního úřadu). S dřevní hmotou bude naloženo dle
požadavků vlastníků jednotlivých dřevin, a to mimo jiné na základě jejich písemných souhlasů
s kácením dřevin.
V průběhu vodoprávního řízení a při svém rozhodování posuzoval Vodoprávní úřad zejména
následující hlediska:
- Charakter stavby s ohledem na ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona:
Povolované vodní dílo je celé v působnosti Vodoprávního úřadu, není souborem staveb, proto
nevyžaduje vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona.
- Okruh účastníků vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona, § 94k stavebního zákona
a § 27 správního řádu takto:
- V souladu s ustanovením § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení žadatele, stavebníka, vlastníka
dotčeného vodního díla a oprávněného k hospodaření se stavebními pozemky parc. č. 1609, 1610 a
1611 v k.ú. Jistebník a parc. č. 1542 v k.ú. Košatka nad Odrou – Povodí Odry, státní podnik,
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 70890021, který je rovněž
účastníkem vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona a § 27 odst. 3
správního řádu.
- V souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu stanovil
Vodoprávní úřad účastníky vodoprávního řízení osoby s vlastnickým právem k sousedním
pozemkům, které budou v průběhu stavby (formou dočasného záboru) dotčeny, a to k pozemkům
parc. č.:
- V souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu stanovil
Vodoprávní úřad účastníky vodoprávního řízení osoby s vlastnickým právem (právem hospodařit
s majetkem státu) k sousedním pozemkům, které budou v průběhu stavby (formou dočasného
záboru) dotčeny, a to k pozemkům parc. č.:
- 1535, 1536 a 1538 v k.ú. Jistebník – Ing. Silvii Banášovou, bytem ThDr. Metoděje Mičoly 1210,
756 54 Zubří, Helenu Kryškovou, bytem Svazarmovská 1576, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
Helenu Lisovou, bytem Lubinská 136, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí-Košatka, a Pozemky
UNICAPITAL s.r.o., tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IČO: 05069688,
- 1472/3 a 1472/4 v k.ú. Jistebník – Svatopluka Máchu, bytem Lubinská 70, 739 23 Stará Ves nad
Ondřejnicí-Košatka,
- 853/5 v k.ú. Jistebník a 1895 v k.ú. Košatka nad Odrou – Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, IČO: 01312774,
- 1457/2, 1460/2 a 1461 v k.ú. Jistebník – Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava, IČO: 62933591,
- 853/1, 864/6, 870/1, 875/1, 1457/4 a 1537 v k.ú. Jistebník – Obec Jistebník, Jistebník 149, 742
82 Jistebník, IČO: 00298018, která je současně účastníkem řízení dle ustanovení § 115 odst. 4
vodního zákona, § 94k písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu,
- 1543, 1884 a 1897 v k.ú. Košatka nad Odrou – Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739
23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 00297232, která je současně účastníkem řízení dle ustanovení
§ 115 odst. 4 vodního zákona, § 94k písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu.
- V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem
vodoprávního řízení držitele dekretů dotčených rybářských revírů – Český rybářský svaz, z.s.,
územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a
Hulváky, IČO: 00434167.
- V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem
vodoprávního řízení osobu hospodařící na pozemcích, které mohou být v průběhu provádění stavby
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dotčeny – Zemědělská společnost Košatka spol. s r. o., Oderská 35, 739 23 Stará Ves nad
Ondřejnicí-Košatka, IČO: 47975733.
- Vlastnické právo ke stavebním pozemkům není omezeno žádným jiným právem, proto Vodoprávní
úřad neshledal za důvodné rozšiřovat okruh účastníků vodoprávního řízení nad rámec účastníků
uvedených výše.
- Vzhledem ke skutečnosti, že provádění předmětného záměru bude omezeno na výše uvedené
pozemky v dostatečné odstupové vzdálenosti od jejich hranic s pozemky sousedními, nemohou být
prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva žádného z vlastníků sousedních pozemků nad
rámec výše uvedených ani nikoho, kdo má k sousedním pozemkům jiná věcná práva. Proto
Vodoprávní úřad neshledal za důvodné rozšiřovat okruh účastníků vodoprávního řízení nad rámec
účastníků uvedených výše. Vodoprávní úřad ověřil vlastnická a jiná práva k jednotlivým
relevantním nemovitostem prostřednictvím dálkového přístupu do evidence katastru nemovitostí.
- Soulad stavebního záměru s ustanovením § 94o stavebního zákona s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů:
- v rozsahu vyhlášky č. 501/2006 Sb., zejména:
- § 23 – vodní dílo ani jeho části nebudou přesahovat na sousední pozemek. Umístěním vodního
díla nebude znemožněna zástavba sousedního pozemku,
- § 25 – vzájemné odstupy vodního díla od stávajících staveb splňují veškeré nezbytné požadavky;
odstupy neznemožňují údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami,
- v rozsahu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů, resp. vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění
vyhlášky č. 367/2005 Sb., a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci posuzování projektové
dokumentace viz níže.
- Soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
- Vodní dílo nevyžaduje napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu, po dobu výstavby je přístup
na pozemky možný z místních a účelových komunikací.
- Ke stavbě nejsou kladeny žádné požadavky na technickou infrastrukturu, vybudování žádného
technického, popřípadě jiného vybavení není třeba ani k řádnému užívání stavby.
- Umístěním, stavbou ani užíváním vodního díla nedojde k dotčení ochranných nebo bezpečnostních
pásem, při němž by bylo třeba respektovat podmínky takové dotčení, a rovněž nevzniknou nová
ochranná ani bezpečnostní pásma.
- Soulad stavebního záměru s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky,
popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
Rozsah stavby vyžaduje posouzení dále uvedených dotčených orgánů. Ke stavbě bylo dne 20. října
2021 Městským úřadem Bílovec, odborem životního prostředí a územního plánování, vydáno
souhlasné koordinované závazné stanovisko č.j. MBC/27981/21/ŽP/Koc 2895/2021, jehož součástí
je mj. závazné stanovisko bez podmínek, a dne 13. října 2021 písemnost Magistrátu města Ostravy,
odboru ochrany životního prostředí, č.j. SMO/639395/21/OŽP/Mrt, jejíž součástí je mj. závazné
stanovisko orgánu státní správ lesů bez podmínek. Dále bylo ke stavbě vydáno dne 1. února 2022
závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, č.j. MSK 4472/2022 bez podmínek, dne 14. října 2021 souhlasné závazné
stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správa
CHKO Poodří, č.j. SR/0058/PO/2021-3, a dne 21. října 2021 souhlasné závazné stanovisko
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín, č.j. HSOS8784-2/2020 bez podmínek. Stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a s uvedenými závaznými stanovisky, přičemž podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří, byly zohledněny v
rámci podmínek tohoto rozhodnutí.
Rovněž byly samostatným rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří, ze dne 19. 11. 2020, č.j. SR/0064/PO/2020-5,
povoleny výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlina živočichů
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Odrou (podmínky zásahu již byly zezávazněny předmětným rozhodnutím, a nebyly proto zahrnuty
do podmínek společného povolení Vodoprávního úřadu).
- Soulad stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování:
Podkladem pro rozhodnutí Vodoprávního úřadu bylo mj. závazné stanovisko Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 1. února 2022, č.j.
MSK 4472/2022, v němž byl řešen soulad záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly
územního plánování. Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly
územního plánování.
Vodoprávní úřad současně mj. ověřil:
- Zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu:
Vodoprávní úřad po prostudování předložené projektové dokumentace zjistil, že projektová
dokumentace vodního díla „Odra, Jistebník, Košatka n. O. zprůchodnění spádových objektů v km
31.3 a 32.4, st. č. 5878“ je zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů, je úplná a přehledná. Projektová dokumentace byla zpracována
LINEPLAN s.r.o., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 62255860, a
autorizována oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, a to Ing. Markem Boháčem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby (ČKAIT 1102329). Projektová dokumentace vodního díla splňuje obecné technické
požadavky na výstavbu, přičemž Vodoprávní úřad při své správní úvaze posuzoval specifikaci
obecných požadavků na výstavbu zejména v těchto právních předpisech:
- vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“), která je prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu a
upravuje obecné technické požadavky na výstavbu. Tato vyhláška sice v souladu s ustanovením § 1
odst. 1 stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních
úřadů, Vodoprávní úřad ale vodní dílo z hlediska této vyhlášky posoudil, a to mj. s ohledem na
ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve
znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. (dále jen „vyhláška 590/2002 Sb.“). Vodní dílo není v rozporu
s ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 Sb.
- vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 428/2001 Sb.“), která je prováděcím právním předpisem
k zákonu vztahujícímu se k vodovodům a kanalizacím pro veřejnou potřebu – vztahuje se
k vodovodům a kanalizacím pro veřejnou potřebu, proto Vodoprávní úřad soubor staveb dle této
vyhlášky neposuzoval,
- vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“) – v souladu s ustanovením §
2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. se posuzovaného vodního díla nedotýká,
- vyhlášce 590/2002 Sb., přičemž povolované vodní dílo je v souladu s ustanoveními mj.:
- § 3, kdy:
- vodní dílo je navrženo způsobem zajišťujícím splnění požadavků na jeho účel a současně
splnění požadavků na vodní dílo ze všech hledisek vymezených v odst. 1,
- technické požadavky pro provedení vodního díla jsou určeny jeho účelem a jeho vazbou na jiný
vodní útvar,
- vodní dílo je navrženo v lokalitě s vyhovujícími morfologickými, geologickými a
hydrogeologickými podmínkami a s jeho navržením nejsou spojena žádná opatření uvedená
v odst. 3,
- § 4, kdy založení vodního díla mj. splňuje požadavky na stabilitu a odolnost pro krajně
nepříznivý zatěžovací stav účinků vody a účinků možných nahodilých zatížení.
- § 5, kdy návrh stavební konstrukce nebo stavebního prvku vodního díla splňuje požadavky určené
účelem vodního díla a požadavky na odolnost proti všem předvídatelným zatížením a jiným
vlivům, které se mohou při provádění a užívání vodního díla vyskytnout,
- § 9, kdy mj.:
- směrová úprava stavební konstrukce stavby je navržena podle charakteru vodního toku a
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místních podmínek a nebrání provádění údržby v souvisejícím úseku koryta vodního toku,
- návrh podélného sklonu dna, šířky, hloubky a opevnění koryta vodního toku je řešen ve
vzájemné souvislosti s režimem chodu splavenin a zajišťuje stabilitu koryta vodního toku,
kterou se rozumí stav, kdy nánosy a výmoly neohrožují stabilitu jeho břehů,
- opevnění koryta vodního toku v povolovaném rozsahu neznemožňuje propojení podzemní vody
s vodou v korytě vodního toku.
- Zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Po dobu výstavby a k dokončené stavbě je přístup na pozemek možný z místní pozemní komunikace.
K řádnému užívání stavby není třeba vybudování žádného technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Vodoprávní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby:
Povolované vodní dílo je omezeného rozsahu a jeho užíváním nemohou být přímo dotčena vlastnická
práva žádného z vlastníků sousedních pozemků ani nikoho, kdo má k sousedním pozemkům jiná
věcná práva.
Vedle výše uvedeného Vodoprávní úřad posuzoval vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Vlivy stavby budou dotčeny jednak pozemky, na kterých bude stavba umístěna a vybudována, tj.
pozemky parc. č. 1610, 1611 a 1609 v k.ú. Jistebník a parc. č. 1542 v k.ú. Košatka nad Odrou,
v rozsahu 3937 m2, 45 m2, 2 m2 a 2885 m2, přičemž v průběhu stavby budou tyto pozemky a pozemky
sousedící dotčeny v rozsahu, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.
V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti vydání rozhodnutí ani vzneseny připomínky, a proto
o nich nebylo rozhodováno. Vodoprávní úřad stanovil jednotlivé fáze výstavby, které mu budou
Stavebníkem oznámeny, podle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby. Podmínky účastníků
řízení vztahující se k povolovanému vodnímu dílu, které nebyly do doby vydání tohoto rozhodnutí
splněny, zapracovány do projektové dokumentace, případně nevyplývají z platné legislativy (viz níže),
byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
V souvislosti s podmínkami obce Stará Ves nad Ondřejnicí a obce Jistebník (podmínky č. 5 a 6)
Vodoprávní úřad upozorňuje, že uvedení dotčených nemovitostí do vyhovujícího stavu je předmětem
soukromoprávního vztahu, přičemž je věcí vlastníků nemovitostí zjistit stav dotčených nemovitostí
před zásahem pro následné prokázání případných vad, resp. může tuto povinnost uložit nejlépe v rámci
smluvního vztahu Stavebníku. Veškeré případné spory řeší příslušný soud. Obdobně je tomu i
v případě podmínky Českého rybářského svazu, z.s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
(podmínka č. 3) týkající se požadavku na znovuzarybnění rybářského revíru Polanecká tůň číslo I
„Stará Odra".
Vodoprávní úřad v podmínkách tohoto rozhodnutí nezohlednil připomínky Českého rybářského svazu
týkající se odbahnění meandrů využívaných k převedení vodního toku Odra, zřízení propojení vodního
toku Odra s původním meandrem „U Prostňáku“ a revitalizace ostatních původních meandrů v okolí
vodního toku Odra. Uvedené zásahy a stavební práce nesouvisí s povolovaným vodním dílem.
Požadavek na zachování vzdutí povrchových vod nad přelivnými hranami je povolovanou úpravou
spádových stupňů respektován.
Správní poplatek byl stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a byl zaplacen ve výši 1500,- Kč dne 1. 7. 2022.
Doplňující údaje o předmětu rozhodnutí:
Identifikátor kraje:
Název kraje:
Identifikátor obce:
Název obce:
Identifikátor katastrálního území:
Název katastrálního území:
IDVT:
Jméno vodního toku:
Ř. km:

CZ080
Moravskoslezský
CZ0804 599506, CZ0806 598739
Jistebník, Stará Ves nad Ondřejnicí
661236, 670723
Jistebník, Košatka nad Odrou
10100012
Odra
31,275; 32,433
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Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:
Hydrogeologický rajón:
Název a kód vodního útvaru:
Povolovaná vodní díla:
Účely užití vodního díla:
Umístění jevu vzhledem k břehu:
Délka dotčeného vodního toku (m):
Délka ochranných hrází (m):
Maximální výška ochranných hrází (m):
Maximální návrhový průtok (m3/s):
Přímé určení polohy:

2-01-01-1260-0-00, 2-01-01-1240-0-00
2212 (základní) 1510 (svrchní)
HOD_0180 Odra od toku Lubina po tok Opava
HOD_0120 Odra od toku Jičínka po tok Lubina
421 – úprava koryta a břehů, 424 – prahy, stupně, skluzy
99 jiné – zajištění migrační prostupnosti upravovaného
úseku vodního toku při zachování stávajícího vodního
režimu a protipovodňové ochrany lokality
04 vodní tok
112,40 + 87,30
netýká se stavby
netýká se stavby
netýká se stavby
viz výroková část rozhodnutí

Upozornění:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
Veškeré škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí, nesprávným postupem
při provádění stavebních prací nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu
s příslušnými právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
V průběhu realizace stavby musí stavebník dodržet povinnosti, které nejsou uvedeny ve výroku
tohoto rozhodnutí, ale vyplývají z platné legislativy, mj.:
- V souladu s ustanovením § 152 odst. 1 stavebního zákona je povinen dbát na řádnou přípravu a
provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli
zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k
sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani
ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb
prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s
ověřenou projektovou dokumentací.
- Oznámit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona Vodoprávnímu úřadu
předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět;
změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně Vodoprávnímu úřadu.
- Před zahájením stavby umístit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona na
viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 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.
- Zajistit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, aby na stavbě nebo na
staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné
stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
- Ohlašovat v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona stavebnímu úřadu fáze
výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud
tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
- Ohlásit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona Vodoprávnímu úřadu
neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost
stavby.
- V souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního zákona vést stavební deník, do něhož se
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
- Dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- Odpady vzniklé při realizaci stavby likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znění, a příslušnými souvisejícími předpisy.
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- Dodržet ustanovení § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, zejm.:
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné
zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro
účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán
neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin,
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský
půdní fond a jeho vegetační kryt.
- V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny chránit zachovávané
dřeviny, které by mohly být stavbou vodního díla přímo dotčeny, před poškozením a ničením.
- V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny postupovat tak, aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich
biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
- Při nakládání se závadnými látkami učinit v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 vodního zákona
přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich
prostředí.
- Při nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se
zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody učinit v souladu s ustanovením 39 odst. 2
písm. a) vodního zákona tato opatření:
- vypracovat plán opatření pro případy havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších
předpisů, a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu; může-li havárie ovlivnit
vodní tok, projednat jej před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku,
- provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.
- V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a 2 vodního zákona mj. neukládat do vodních toků předměty,
kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i neukládat
takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod, pokud se nejedná o činnosti
prováděné v souladu s vodním zákonem.
- V souladu s ustanovením § 71 odst. 4 vodního zákona pro stavbu ohroženou povodněmi, která se
nachází v záplavovém území nebo může zhoršit průběh povodně zpracovat povodňový plán pro svou
potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce.
- Dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů – tzn. nepřekračovat hygienické limity hluku při
realizaci stavby,…

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského
úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování. 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 Městský úřad
Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.
Digitálně podepsal Lukáš Klazar
Datum: 11.08.2022 12:03:21 +02:00
Důvod: oprávněná úřední osoba

Ing. Lukáš Klazar
referent odboru životního prostředí
a územního plánování
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Přílohy:
- ověřený katastrální situační výkres (5 stran A4)
- situace kácené zeleně (1 strana A3)
Rozdělovník:
Rozhodnutí 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
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, IDDS z49per3
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
10. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IDDS asxbfrf
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
12. Zemědělská společnost Košatka spol. s r. o., Oderská 35, 739 23 Stará Ves nad OndřejnicíKošatka, IDDS 77dcvny
Dotčené orgány:
13. Městský úřad Bílovec, odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
14. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,
IDDS 5zubv7w
15. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IDDS 8x6bxsd
16. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří,
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava, IDDS bv4dyv5
17. Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IDDS spdaive
18. Obecní úřad obce Jistebník, Jistebník 149, 742 82 Jistebník, IDDS nxyb2ws
Na vědomí:
19. Obecní úřad obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IDDS
asxbfrf
Dále obdrží se žádostí o vyvěšení rozhodnutí ve věci 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 rozhodnutí.
Vypraveno dne 11. 8. 2022
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