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Přerov, dne 19.04.2022

Žadatel:
Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov

ROZHODNUTÍ
ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Výroková část:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
a zemědělství příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný 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"), dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona
a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu,
kterou dne 01.03.2022 podal
Dobrovolný svazek obcí Povaloví, IČ: 72549921, Lobodice 39, 751 01 Tovačov,
který zastupuje Hana Tupá, IČ: 67587038, Žleby 303, Rozdrojovice, 664 34 Kuřim
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 124 stavebního zákona
povoluje

zkušební provoz stavby
"POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, Oplocany, Lobodice"
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 1084, 1175, 1079/1, 1079/2, 1199/1, 1077, 1170/1, 1072, 1069
v k.ú. Uhřičice, parc.č. 906, 905, 981, 972, 72/1, 904/2, 904/1, 885/2, 885/3, st. 103/1, 885/1, 889/2,
958/2, 958/1, 892/2, 892/8, 909, 892/3, 892/1, 892/5, 465/7, 465/5, 957, 888/1, 888/2, st. 42, st. 38/1,
st. 37, st. 34, 971/2, 896, 889/1, 890/2, 890/1, 967, 861/52, 861/48, 861/45, 977/2, 977/1 v k.ú. Polkovice,
parc.č. 742/1, 742/2, 615/18, 720, 738, 560/18, 727, 726, 560/46, 710/1, 560/1, 711, 629/12, 705, 633/2,
633/1, 636, 627/2, 627/1, 629/2, 629/1, 629/11, 734, 626, 654/2, 654/1, 625, 542/16, 542/15, 542/14,
542/13, 542/12, 717 v k.ú. Oplocany, parc.č. 381/5, 613/2, 189/9, 189/37, 189/10, 629/1, 673, 227/2, 626,
176/5, 605/1, 632, 634, 631/1, 105, 677/1, 635, 633, 612/3, 522/8, 609/1, 639/5, 639/1, 439/3, 522/9,
522/7, 606/1, 522/12, 522/11, st. 24, 138/1, st.20, 137/3, 131/1, 131/4, 131/3, st. 751, st. 27/3, st. 27/2,
st. 27/4, st. 193, 130, 678/1, st. 188, 522/1, 606/2, st. 47, 612/4, 630/1, 683/1, 709 v k.ú. Lobodice.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území

Olomoucký
Uhřičice, Polkovice, Oplocany, Lobodice
Uhřičice, Polkovice, Oplocany, Lobodice
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Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Čísla hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,
Y) stoka "AAo" v k.ú. Oplocany
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X,
Y) ČS "VCu" v k.ú. Uhřičice
Stavební objekty:
Stoková síť
Inženýrské objekty

Druh stokové sítě (Č 42)
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky
Čerpací a přečerpávací stanice
Inženýrské objekty
Druh stanice (Č 39)
Počet povolovaných čerpacích stanic
Vodovodní řady
Stavební objekt
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů
Nejmenší jmenovitá světlost řadu

parc.č. 1084, 1175, 1079/1, 1079/2, 1199/1,
1077, 1170/1, 1072, 1069 v k.ú. Uhřičice
parc.č. 906, 905, 981, 972, 72/1, 904/2,
904/1, 885/2, 885/3, st. 103/1, 885/1, 889/2,
958/2, 958/1, 892/2, 892/8, 909, 892/3,
892/1, 892/5, 465/7, 465/5, 957, 888/1,
888/2, st. 42, st.38/1, st. 37, st. 34, 971/2,
896,
889/1,
890/2,
890/1,
967,
861/52, 861/48, 861/45, 977/2, 977/1
v k.ú. Polkovice
parc.č. 742/1, 742/2, 615/18, 720, 738,
560/18, 727, 726, 560/46, 710/1, 560/1, 711,
629/12, 705, 633/2, 633/1, 636, 627/2, 627/1,
629/2, 629/1, 629/11, 734, 626, 654/2, 654/1,
625, 542/16, 542/15, 542/14, 542/13, 542/12,
717 v k.ú. Oplocany
parc.č. 381/5, 613/2, 189/9, 189/37, 189/10,
629/1, 673, 227/2, 626, 176/5, 605/1, 632,
634, 631/1, 105, 677/1, 635, 633, 612/3,
522/8, 609/1, 639/5, 639/1, 439/3, 522/9,
522/7, 606/1, 522/12, 522/11, st. 24, 138/1,
st.20, 137/3, 131/1, 131/4, 131/3, st. 751, st.
27/3, st. 27/2, st. 27/4, st. 193, 130, 678/1, st.
188, 522/1, 606/2, st. 47, 612/4, 630/1,
683/1, 709 v k.ú. Lobodice
4-12-01-075, 4-12-01-072, 4-12-01-073,
4-12-01-074
2220
X: 1141629, Y: 548284
X: 1145910, Y: 546819

SO.01 Gravitační kanalizace - Polkovice
SO.02 Gravitační kanalizace - Oplocany
SO.03 Gravitační kanalizace - Lobodice
SO.04 Tlaková kanalizace - Polkovice
SO.05 Tlaková kanalizace - Oplocany
SO.06 Tlaková kanalizace - Lobodice
gravitační, tlaková
19727,4 m
gravitační 10 555,5 m, tlaková 9 171,9 m
90 mm
300 mm
SO.07 Čerpací stanice - Polkovice
SO.08 Čerpací stanice - Oplocany
SO.09 Čerpací stanice - Lobodice
přečerpací
13
SO.01/8 Přeložka vodovodu, přepojení
přípojek
zásobovací síť
12 m
80 mm
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Největší jmenovitá světlost řadu
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodního díla
Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně ČOV
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
Počet napojených obcí

80 mm

"POLU - stoková síť 2. část - obec Polkovice,
Oplocany, Lobodice"
stoková síť obce Polkovice, Oplocany,
Lobodice
stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
3

Popis stavby
Jedná se o vybudování stok nové splaškové kanalizace pro obce Polkovice, Oplocany a Lobodice.
Stoková síť mezi obcemi bude propojená se zaústěním do stokové sítě obce Uhřičice, dále budou odpadní
splaškové vody odvedeny do stokové sítě města Kojetína s následným čištěním odpadních vod na ČOV
Kojetín. Na stokovou síť bude výhledově napojeno 1850 ekvivalentních obyvatel.
Důvodem žádosti o zkušební provoz je technická náročnost a rozsáhlost stokové sítě (celková délka
19,7 km. 13 čerpacích stanic). Během zkušebního provozu dojde k optimalizaci provozních parametrů
jednotlivých čerpacích stanic. A jejich vzájemná koordinace. Dále je nezbytné nastavit provozní
parametry tak, aby se minimalizovaly anaerobní procesy uvnitř tlakového systému a následný vznik
nežádoucího zápach.
II.
1.
2.
3.
4.

Stanoví podmínky pro zkušební provoz:
Doba trvání zkušebního provozu stavby: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.06.2022.
V průběhu zkušebního provozu budou odstraňovány případné zjištěné závady.
Po celou dobu zkušebního provozu bude dodržován provozní řád vodního díla pro zkušební provoz.
Obsluhu a údržbu ve zkušebním provozu budou provádět řádně proškolení a vybavení pracovníci.
Podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby:
- Bude provedeno celkové vyhodnocení zkušebního provozu výše uvedené stavby vodního díla,
zpráva z tohoto vyhodnocení bude doložena k žádosti o udělení kolaudačního souhlasu.
- Stavba po ukončení zkušebního provozu podléhá udělení kolaudačního souhlasu.
- Žádost a další náležitosti pro vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy v souladu
s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dalšími doklady.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov
Vypořádání s návrhy a námitkami:
- dne 31.03.2022 vydala společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. sdělení k uvedení splaškové
kanalizace do zkušebního provozu zn. 2022/858/Kv-S5 ve kterém uvádí:
Vážení, obracíme se na Vás ve věci právě probíhajícího uvedení nové splaškové kanalizace v obcích
Polkovice, Oplocany a Lobodice do zkušebního provozu v rámci stavby„POLU - stoková síť, 2. část obec Polkovice, Oplocany, Lobodice". S ohledem na skutečnost, že tyto odpadní budou odváděny
prostřednictvím výtlačného potrubí z obce Uhřičice do stokové sítě města Kojetína s následnýcm čištěním
odpadních vod na ČOV Kojetín v naší správě považujeme se za účastníka řízení pro uvedenení splaškové
kanalizace do zkušebního provozu a následně kolaudačního řízení.
Důvodem našeho trvzení je obava, kdy již v minulosti došlo k napojení první etapy splaškové kanalizace
v obci Uhřičice a při tomto postupném napojováni docházelo ke vzniku zápachu v místě vyústění
výtlačného potrubí do stokové sítě města Kojetína. Nemůžeme proto vyloučit, že se tento nebezpečný
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zápach způsobený vypouštěním odpadních vody ze septiků, žumpy nebo domovních ČOV opakovat.
Při tomto zápachu a čerpání těchto vod docházelo ke vzniku škod a technickém a technologickém zařízeni
a v neposlední řadě k četnosti stížnosti obyvatel v této lokalitě, kdy jim zápach způsoboval zdravotní
komplikace.
Na základě výše uvedeného doporučujeme volit postupné napojování nemovitostí v uvedených obcích,
aby se eliminovala možnost vzniku zápachu a dalších jevů s tím spojených. Dalším důvodem je dodržení
podmínek z kanalizačního řádu stokové sítě města Kojetína a zároveň ujednaných podmínek dohody
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizaci uzavřené podle § 8,
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
Účastníci řízení o zkušebním provozu jsou dle § 124 odst. 2 stavebního zákona stavebník a vlastník
stavby.
Vodoprávní úřad se dále touto námitkou nezabývá, podmínky pro napojení a vypouštění odpadních vod
jednotlivých uživatelů jsou specifikovány v kanalizačním řádu a v dohodě o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací.
Odůvodnění:
Dne 01.03.2022 podal žadatel žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal Magistrát
města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
a zemědělství stavební povolení dne 25.11.2015 pod č.j. MMPr/135908/2015/Tab spis. zn.
2015/099666/STAV/ZEM/Tab, které nabylo právní moci dne 29.12.2015. Platnost stavebního povolení
byla dále dne 14.02.2018 prodloužena rozhodnutím č.j. MMPr/023871/2018/ToP (spis. zn.
2017/168469/STAV/ZEM/ToP).
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na 29.03.2022 s upozorněním, že závazná stanoviska a námitky,
popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání. O výsledku ústního jednání
byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Doložená stanoviska dotčených orgánů v souladu s § 124 odst. 1 stavebního zákona:
 vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 05.10.2022


vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 08.03.2022 zn. PM-9181/2022/5203/Br



stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 4.1.2022 zn. SSOKJH 32728/2021



zápis z prohlídky Správy železnic příspěvkové organizace ze dne 08.10.2022

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a na základě souhlasných
závazných stanovisek dotčených orgánů zkušební provoz stavby povolil.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města
Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov v souladu s § 86
odst. 1 správního řádu.
Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání 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 správní orgán na náklady účastníka.
Dle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Č.j. MMPr/062219/2022/Van

str. 5

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s § 33
správního řádu.

Ing. Pavel Vaněk
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
otisk úředního razítka
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 9 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 09.03.2022.
Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
Hana Tupá, IDDS: njb7623
zastoupení pro: Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov
Dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní odbor Přerov, IDDS:
7zyai4b
Ostatní:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny,
státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa
a vodoprávní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

