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

ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
(V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)
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"), ve správním řízení posoudil žádost o dodatečné povolení stavby
vodního díla, kterou dne 11.02.2022 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.

Vydává podle § 115 a § 129 odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 15 vodního zákona
dodatečné stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
"POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, Oplocany, Lobodice"
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Čísla hydrologického pořadí

Olomoucký
Polkovice, Oplocany, Lobodice
Polkovice, Oplocany, Lobodice
parc.č. 885/3, 958/3, 892/3, 892/5, 957, 896,
v k.ú. Polkovice
parc.č. 734, 711, 633/1, 627/2, 629/1,
629/11, 654/1, 625 v k.ú. Oplocany
parc.č. 381/5, 629/1, 673, 605/1, 626, 632,
631/1, 678/1, 522/8, 609/1, 639/5, 522/12,
522/11 v k.ú. Lobodice
4-12-01-072, 4-12-01-073, 4-12-01-074
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Hydrogeologický rajon
2220
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,
Y) stoka "BO" v k.ú. Oplocany
X: 1141813, Y: 548793
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X,
Y) ČS "AFP" v k.ú. Polkovice
X: 1144302, Y: 548824
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 čerpacích stanic
Dávkovací zařízení síranu železitého
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)
Zpracování provozního řádu uloženo

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
19727,31 (doplněno 228,75 m)
gravitační 10 555,41 m, tlaková 9 171,9 m
(doplněno gravitační 196,26 m, doplněno
tlaková 32,5 m)
90 mm
300 mm
SO.07 Čerpací stanice - Polkovice
SO.08 Čerpací stanice - Oplocany
SO.09 Čerpací stanice - Lobodice
přečerpací
13 (původně povoleno 19)
4 ks

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

Stavba obsahuje:
Projektová dokumentace řeší stavbu již vybudované stokové sítě obcí Polkovice, Oplocany a Lobodice.
V rámci provádění stavby byly provedeny změny stavby oproti územnímu a stavebnímu povolení. Změny
se týkají polohopisného umístění stok, úpravy délky jednotlivých stok a nového vybudování gravitační
stoky AFL. Změny byly provedeny z důvodu prostorových podmínek - uspořádání stávajících
inženýrských sítí, nově objevených sklepních prostor nebo z důvodu nastalých změn v odkanalizování
jednotlivých nemovitostí na žádost jejich vlastníků. Materiálové a konstrukční provedení je beze změn.
Další změna se týká technologické části, kde místo pneumatického proplachování výtlačného potrubí
pro úpravu koncentrace kyslíku odpadní vody v potrubí bylo realizováno dávkovací zařízení železité soli
pro úpravu koncentrace kyslíku odpadní vody v potrubí.
Veškeré další podrobnosti ke stavbě jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby v souladu s § 115 odst. 1 stavebního
zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem,
kterou vypracovala společnost PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01
Ústí nad Labem, zpracovatel Ing. Pavel Kocůr, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
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a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005638, dne 11/2021, zak. Číslo: 19-T012; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Projektant odpovídá
za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou
úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně výkonu
odborného dozoru. Ověřená fotokopie tohoto oprávnění bude předložena ke dni kolaudace.
Při provádění stavby je nutno dodržet příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení.
Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních nebo povrchových vod.
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a dotčených
organizací:
Magistrát města Přerova, odbor koncepce a strategického rozvoje:
Orgán územního plánování konstatuje, že záměr definovaný a vymezený předloženou dokumentací
je přípustný při splnění stanovené podmínky:
nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit umístění
veřejně prospěšných staveb:• VT4 stavba distribuční trafostanice DTS N2 včetně přívodního vedení
VN 22 kV ve vymezeném koridoru technické infrastruktury - elektroenergetiky TKE2 na pozemku p.
č. 892/3 v katastrálním území Polkovice,• VT5 propojovacího vedení VN 22 kV mezi distribučními
trafostanicemi DTS NI a DTS N2 ve vymezeném koridoru technické infrastruktury elektroenergetiky TKE3 na pozemcích p. č. 957, 892/5 v katastrálním území Polkovice.
ČEZ Distribuce, a.s.:
1.Požadujeme, aby trasa kanalizace a příp. kanalizačních přípojek při křížení a souběhu byla umístěna
v minimální vzdálenosti 2,5 metru od sloupu VN 22kV a 3,5 metru od elektrické stanice 22/0,4kV,
přičemž nesmí při stavební činnosti dojít k odkrytí základu stožáru bez jeho zajištění.
2. Požadujeme, aby trasa kanalizace a příp. kanalizačních přípojek byla při křížení a souběhu
umístěna v minimální vzdálenosti 1 metr od sloupu NN, přičemž nesmí při stavební činnosti dojít
k odkrytí základu stožáru bez jeho zajištění a narušení statiky podpěrného bodu. 3. Nově navržené
kanalizační šachty (jejich plášť), budou umístěny min.1 metr od sloupů NN, 3 metry od sloupů VN,
4 metry od základů el. stanice, 0,6 metru od pláště zemního kabelového vedení NN a 1 metr od pláště
zemního kabelového vedení VN. 4. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční
soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu
(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
5. Sdělujeme Vám, že nadzemní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy
vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1
ed.2. 6.
Požadujeme při stavební činnosti respektování ochranného pásma zemního kabelového
vedení VN a NN, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí 1 metr po obou stranách kabelového
vedení. 7. Požadujeme při stavební činnosti respektování ochranného pásma venkovního vedení VN
22kV a venkovní elektrické stanice 22/0,4kV, které dle č. 458/2000 Sb. §46 činí 7 metrů od svislé
roviny proložené krajními vodiči vedení. 8. Požadujeme, aby zemní kabely VN a NN, které budou
odkopány, byly opět uloženy do pískového lože dle platných norem (postupné zhutnění
pod kabelami, min. 10 cm pískového lože pod kabely, min. 15 cm pískového lože nad kabely,
min. 20 cm jemné hlíny a pak fólie). 9.
Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti
v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak,
aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti
odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku
třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby
i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní
podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. 10.
Je zakázáno s kabely VN a NN
manipulovat pod napětí, především pak s kabelem vysokého napětí. Pro bezpečnou práci okolo těchto
kabelů, doporučujeme požádat o vypnutí a mít na pracovišti osobu s vyhláškou 50/1978, par. §7.
11. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být
vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52,
ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
12. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti
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uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m
od základové části podpěrného bodu. 13. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti
nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů
a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí
zařízení nn, 2 m od vedení vn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší
vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně
o dočasné zaizolování vodičů nn. 14.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni
o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací
v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele,
dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického
zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 15.
Stavbou
nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního / podzemního vedení ani statika podpěrných bodů.
Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy
ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 16.
V případě činnosti a/nebo stavby
v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran
možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 17.
Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu
nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 18. Musí
být
dodrženy
Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici
na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 19. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození
energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou
komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s.,
nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi
pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně
poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností
ČEZ Distribuce, a. s. 20. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT
Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s. 21. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu
elektrické energie.
GasNet, s.r.o.:
(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ.
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku.
Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska
a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné
určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY
A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ
ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI
V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ
PLATNOST 2 MĚSÍCE. (2)
Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat
kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem
a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně
seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. (3)
Bude dodržena
mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. (4)
Při provádění stavební
činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí. (5) V případě použití bezvýkopových technologií
(např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení
na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ
byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací
a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén.
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V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich
poškození. (7)
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP)
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti. (8)
Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů
do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon
1239. (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje
i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt
naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto
stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření
dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním
pásmu PZ. (11) 0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ
zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní
sondy v místě styku stavby s PZ. (12)
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před
zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná
fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady
pro
projektování,
výstavbu,
rekonstrukce
a
opravy",
který
naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01,
TPG 702 04. (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy
a nadzemní prvky PZ. (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude
činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního
pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
CETIN a.s.
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN
a.s.; (II)
Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí,
aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(III)
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i)
dodržet tyto níže uvedené
podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK • (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení
SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen
uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK,
a to na úrovni stávajícího technického řešení; (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto
Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky
SEK.
7. Upozorňujeme, že stavba podléhá udělení kolaudačního souhlasu.
8. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu žadatel doloží:
 Předávací protokol stavby se soupisem nedodělků podepsaný investorem a dodavatelem.
 Osvědčení firmy provádějící stavební práce.
 Dokumentaci skutečného provedení stavby.
 Certifikáty použitých výrobků.
 Protokol o tlakových zkouškách.
 Geometrické zaměření stavby ve formátu DGN.
 Doklady o předání a převzetí případného křížení podzemních inženýrských sítí a zařízení.
 Doklady o likvidaci odpadů.
 Doklady o případných náhradách škod vzniklých při výstavbě.
 Kopii stavebního deníku.
 Písemnou dohodu dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 Souhlasná stanoviska dotčených správních úřadů s dokončenou stavbou.
 Schválený kanalizační řád.
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Povolení k provozování veřejné kanalizace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov
Antonín Matysík, nar. 14.04.1954, Lobodice 86, 751 01 Tovačov
Eva Matysíková, nar. 30.09.1959, Lobodice 86, 751 01 Tovačov
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Obec Lobodice, Lobodice 39, 751 01 Tovačov
Obec Polkovice, Polkovice 15, 751 44 Polkovice
Obec Oplocany, Oplocany 100, 751 01 Tovačov
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Odůvodnění:
Dne 11.02.2022 podal žadatel žádost o dodatečné povolení na výše uvedenou stavbu, ale vzhledem
k tomu, že se jedná o dodatečné povolení stavby a vodoprávní úřad postupuje v souladu s § 129 odst. 2
stavebního zákona, kdy byla žádost o dodatečné povolení stavby podána před zahájením řízení
o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby,
tedy 21.02.2022. Uvedeným dnem bylo tedy zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.
Jelikož žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 02.03.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo současně usnesením č.j.
MMPr/041962u/2022/Van přerušeno. Žádost byla doplněna dne 14.04.2022.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
a dalšími doklady.
Vodoprávní úřad dne 14.03.2022 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům a současně upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že mohou uplatnit námitky, popř.
důkazy, a dotčené orgány závazná stanoviska, nejpozději při ústním jednání. Dne 14.04.2022 bylo
provedeno místní šetření v souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona. V rámci místního šetření byla
prohlédnuta stavba, k níž nikdo z účastníků řízení neměl připomínky. Z ústního jednání
a ohledání stavby byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.,
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, zpracovatel Ing. Pavel Kocůr, autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005638, dne 11/2021, zak. Číslo: 19-T012.
Projektová dokumentace řeší změny 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.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního
prostředí ze dne 10.02.2022 č.j.: MMPr/0266765/2022/STAV/ZP/Tes
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tovačov, Odbor výstavby, ŽP a dopravy ze dne 19.01.2022
č.j.: METO 263/2022
- Stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 04.01.2022 zn. SSOKJH 32728/2021
- Stanovisko Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ze dne 19.01.2022 zn.: 2021/ID980233502/Kv-S5
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 08.03.2022 pod zn.: PM-9181/2022/5203/Br
- Souhlas Správy železnic, státní organizace ze dne 22.03.2022
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.02.2022 zn. 001123738251
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Stanovisko GasNet, s.r.o. ze dne 21.02.2022 zn. 5002541221
vyjádření CETIN a.s. ze dne 13.01.2022 č.j.: 891312/21

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Tímto stavebním povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů
vydaných dle zvláštních předpisů, na tuto povolovanou stavbu. Podmínky uvedené v těchto samostatných
správních rozhodnutích dotčených orgánů státní správy k této stavbě se do podmínek tohoto rozhodnutí
nepřebírají.
Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených
předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí
podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem
a těmito účastníky řízení, správci inženýrských sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv
či dohod dle příslušných právních předpisů.
Do podmínek stavebního povolení výroková část II. tohoto rozhodnutí je dána podmínka, že v souladu
s § 119 odst. 1 stavebního zákona, stavba podléhá udělení kolaudačního souhlasu. Jelikož se jedná
o stavbu veřejné infrastruktury, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu,
nebo kolaudačního rozhodnutí. Současně vodoprávní úřad uvedl seznam dokladů, které je nutné doložit
k závěrečné kontrolní prohlídce stavby k udělení kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona):
Antonín Matysík, Eva Matysíková, Obec Lobodice, Obec Polkovice, Obec Oplocany, Správa
železnic, státní organizace, Povodí Moravy, s.p., Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace
Vlastníci stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury:
CETIN a.s., a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. e) stavebního zákona):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/3, 4, 5, 6/1, 6/2, 14/1, 14/2, 16, 95, 114/2, 115, 122, 128/1, 166/1, 182, 188, 293/4, 295/2,
296, 361, 766, parc. č. 51/1, 85/2, 125/3, 126, 138/2, 138/4, 144/1, 189/10, 227/2, 262/3, 360, 607/1,
607/2, 609/3, 685/1, 685/2, 695/1 v katastrálním území Lobodice, st. p. 3, 12, 13/1, 13/2, 16, 33/1,
33/2, 67, 106/2, 106/3, 107/3, 107/4, 107/5, 124/1, 124/2, 136, 145, 186, 213, parc. č. 106/1, 151/2,
272/2, 273, 381/3, 381/5, 394/2, 477/49, 477/52, 560/1, 602/10, 602/18, 602/19, 602/23, 629/10,
664, 665, 747/2, 751, 761 v katastrálním území Oplocany, st. p. 14, 70, 71, 72/1, 73/1, 74/1, 74/2,
114, 117, 129, 130/1, 154, 187, 219, 221, parc. č. 48, 60, 95/1, 114/3, 115, 116, 117/2, 127/2, 183/1,
183/2, 187, 329/4, 811/5, 861/53, 983, 986, 992 v katastrálním území Polkovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lobodice č.p. 243, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 151, č.p. 97, č.p. 66, č.p. 250, č.p. 18, č.p. 156, č.p.
30, č.p. 28, č.p. 247, č.p. 174 a č.p. 79, č.p. 16, č.p. 2 a č.p. 3, Oplocany č.p. 131, č.p. 21, č.p. 20, č.p.
98, č.p. 19, č.p. 10, č.p. 83, č.p. 40, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 158, č.p. 156, č.p.
76, č.p. 128 a č.p. 163, Polkovice č.p. 81, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 119, č.p. 17, č.p. 16,
č.p. 176 a č.p. 178
Speciální stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení na vlastníky sousedních pozemků, vlastníky
staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku
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(v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru) a na vlastníky
stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury; každý účastník, který by se přihlásil do řízení, by byl
samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 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.
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 správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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.
Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí
právní moci vodoprávní úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Vaněk
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Přerova, na úřední desce
na místě pro to obvyklém, na úřední desce Obecního úřadu Polkovice, Oplocany a Lobodice. Písemnost
musí být vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
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Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - oddělení vnitřních služeb,
Obecní úřad Polkovice, Oplocany a Lobodice o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Oznámení nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Dálkový přístup:…………………

Dálkový přistup:…………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 6000 Kč (dle položky 18
odst. 1 písm. h a položky 17 odst. 1 písm. h) byl zaplacen dne 04.03.2022.
Přílohy pro žadatele (obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí):
 1 x ověřená projektová dokumentace stavby
 štítek „Stavba povolena“
Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
Hana Tupá, IDDS: njb7623
zastoupení pro: Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov
Antonín Matysík, Lobodice č.p. 86, 751 01 Tovačov
Eva Matysíková, Lobodice č.p. 86, 751 01 Tovačov
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Obec Lobodice, IDDS: st6bmw5
Obec Polkovice, IDDS: 8f4bnj8
Obec Oplocany, IDDS: ut4axhq
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS:
7zyai4b
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
Ostatní– k vyvěšení na úřední desce
Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Obecní úřad Polkovice, úřední deska, IDDS: 8f4bnj8
Obecní úřad Oplocany, úřední deska, IDDS: ut4axhq
Obecní úřad Lobodice, úřední deska, IDDS: st6bmw5

