MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spis. značka:

OŽP/50658/2020/Pk
OŽP/26018/2020-Pk

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Mgr. Martin Petrusek, služ. č. 694
556 768 359

Datum:

03.06.2020

e-podatelna@novyjicin-town.cz

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. č.p. 1/1
741 01 Nový Jičín

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad pro vodní
díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen
"stavební zákon"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve společném vodoprávním řízení o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného
povolení vodního díla ve společném územním a stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 30.03.2020
podalo
Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vydává povolení

k nakládání s vodami – k vypouštění přečištěných odpadních vod z domovní ČOV do vod povrchových
(vodního toku Zrzávka IDVT 10100959 v ř. km 2,43 levobřežně) na pozemku parc. č. 705/1 v katastrálním
území Bludovice u Nového Jičína.
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Název útvaru povrchových vod
Číslo útvaru povrchových vod
Orientační určení polohy (souřadnice JTSK)
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

Moravskoslezský
Nový Jičín
605832
Bludovice u Nového Jičína
parc. č. 705/1 v k.ú. Bludovice u Nového
Jičína
2-01-01-0740-0-00
Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
HOD_0070
Y= -491778 X= - 1129145

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY
Po, St
08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt
08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.
JEN PRO OBJEDNANÉ:
Pá
08:00 – 11:00

http://www.novyjicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289
POČET STRAN: 10
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v tomto rozsahu:
Druh vypouštěných vod (Č 07)
Druh recipientu (Č 08)
Průměrné povolené
Maximální povolené
Maximální měsíční povolené
Roční povolené
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
Časové omezení platnosti povolení
Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 t/r
b) CHSKCr t/r
c) NL t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'1)
a) BSK5 Hodnota 'm'2)
b) CHSKCr Hodnota 'p'1)
b) CHSKCr Hodnota 'm'2)
c) NL Hodnota 'p'1)
c) NL Hodnota 'm'2)
Uložená měření
Je uloženo měření množství vypouštěných
odpadních vod
Počet kontrolních profilů měření množství
Četnost měření množství
Způsob měření množství vody (Č 40)
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních
vod
Počet kontrolních profilů sledování jakosti
Četnost sledování
Typ vzorků (Č 05)
Účel nakládání s vodami

splaškové
vodní tok
0,02 l/s
0,15 l/s
0,040 tis. m3/měs.
0,450 tis. m3/rok
12
365
10 let od nabytí právní moci
15
0,014 t/r
0,054 t/r
0,014 t/r
30 mg/l
70 mg/l
140 mg/l
210 mg/l
40 mg/l
70 mg/l

ANO
1
1 ročně
odečtem na vodoměru
ANO
1
1 ročně
dvouhodinový směsný
Likvidace přečištěných splaškových
odpadních vod z objektu Bludovice č.p. 73

1) 'p' jsou přípustné koncentrace, nikoliv aritmetické průměry za kalendářní rok
2) 'm' jsou maximální koncentrace a jsou nepřekročitelné.
Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:
1. Bude zajištěno sledování jakosti vypouštěných odpadních vod oprávněnou laboratoří:
Četnost: 1x ročně v ukazatelích BSK5, CHSKCr, NL
Místo odběru: přepadové potrubí z domovní ČOV, při odběru vzorku nesmí dojít k ředění
odpadních vod vodami dešťovými.
Typ vzorků:
pro hodnoty „p“ limitů – dvouhodinový směsný získaný sléváním 8 dílčích vzorků
o stejném objemu v intervalu 15 minut
Sledované ukazatele znečištění a způsob provádění rozborů (laboratorní metody):
BSK5
ČSN EN 1899-1 (75 7517)
CHSKCr
TNV 75 7522
NL
ČSN EN 872
Laboratoř musí zajistit používání normy dle jejího aktuálně platného znění. Jiné alternativní
analytické metody lze pro stanovení hodnoty ukazatele znečištění použít, pokud je má příslušná
laboratoř validovány.
2. Bude zajištěno měření množství vypouštěných odpadních vod 1x ročně – odečtem na vodoměru.
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3. Výsledky měření jakosti vypouštěných vod a měření množství odpadních vod budou předávány
zdejšímu vodoprávnímu úřadu 1x ročně, nejpozději do termínu 31. ledna následujícího roku.
4. Platnost povolení: 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve věci povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových (podle § 27 odst. 1 správního řádu):
Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
II.

Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle 94p odst. 1 stavebního zákona ve společném povolení
schvaluje stavební záměr

stavby vodního díla
„Domovní ČOV pro MŠ v Novém Jičíně - Bludovicích č.p. 73“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 166/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 694 (zahrada), parc.
č. 700/1 (ostatní plocha), parc. č. 705/1 (vodní plocha), parc. č. 709/1 (ostatní plocha) v katastrálním
území Bludovice u Nového Jičína.
Druh a účel stavby vodního díla:
Domovní ČOV typu AS-MONOcomp 16 EO PB/SV pro 15 EO, splašková kanalizace PVC DN 150 mm
v celkové délce 65,1 m vč. 5 ks plastových revizní šachet Wavin DN 315 mm a nový výustní objekt DN
150 mm opevněný kamennou dlažbou do betonu opřenou o patku z lomového kamene. Účelem
stavby vodního díla je zneškodňování odpadních vod z objektu Bludovice č.p. 73.
Umístění stavby vodního díla na pozemku:
Vodní dílo bude umístěno na pozemcích parc. č. 166/1, 694, 700/1, 705/1, 709/1 v katastrálním
území Bludovice u Nového Jičína podle katastrálního situačního výkresu 1:500 zpracovaného Ing.
Lubomírem Novákem, který je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí jako příloha č. 1.
Určení prostorového řešení stavby vodního díla, základní údaje o stavbě vodního díla a jejím členění:
Předložená projektová dokumentace nazvaná „Domovní ČOV pro MŠ v Novém Jičíně - Bludovicích
č.p. 73“, zpracovaná v listopadu 2019 autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing.
Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472, řeší umístění a provedení nové domovní ČOV, splaškové
kanalizace a výustního objektu. Navržená domovní ČOV typu AS-MONOcomp 16 EO PB/SV bude
sloužit k likvidaci splaškových odpadních vod z objektu mateřské školky Bludovice č.p. 73, přečištěné
odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Zrzávka. Domovní ČOV bude osazena do výkopu
na ŽB podkladovou desku tl. 150 mm, obetonována a následně obsypána štěrkodrtí fr. 0-32 mm,
vstupní komín bude tvořit betonová skruž se vstupním poklopem, osazená na stropní desku ČOV.
Dmychadlo bude umístěno v objektu č.p. 73. Splaškové vody z objektu bude na ČOV přivádět nová
splašková kanalizace PVC DN 150 mm délky 12,8 m, k odvodu přečištěných odpadních vod bude
sloužit nová splašková kanalizace PVC DN 150 mm délky 52,3 m. Splašková kanalizace bude položena
typově do otevřeného výkopu, pouze úsek křížící silnici I/57 a cyklostezku Nový Jičín – Hostašovice
bude proveden řízeným podvrtem v chráničce PP DN 200 mm délky 30,6 m. Na trase splaškové
kanalizace bude provedeno 5 ks plastových revizních šachet DN 315 mm. Nový výustní objekt DN 150
mm do vodního toku Zrzávka bude opevněn kamennou dlažbou do betonu opřenou o patku
z lomového kamene podle požadavků správce vodního toku.
Součástí stavby vodního díla je vedlejší stavba úpravy stávající vodovodní přípojky pro objekt č.p. 73.
Úprava spočívá v osazení tubusové vodoměrné šachty a provedení chráničky PE DN 50 mm délky 8 m
v místě křížení s navrhovanou splaškovou kanalizací do ČOV z důvodu nesplnění požadavků podle §
12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. Výjimku k tomuto křížení povolil zdejší
vodoprávní úřad rozhodnutím ze dne 22.04.2020 pod č.j. OŽP/32095/2020/Pk, sp.zn.
OŽP/30041/2020-Pk. K povolení úpravy obecné stavby stávající vodovodní přípojky vydal obecný
stavební úřad MÚ Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, souhlasné závazné stanovisko podle § 94j odst. 2
stavebního zákona dne 14.04.2020 pod č.j. ÚPSŘ/28453/2020/Kop, sp.zn. 27046/Ko.
Číslo a název útvaru povrchových vod: HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
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Orientační určení polohy vodního díla (souřadnice JTSK):
Umístění domovní ČOV:
Y= -491817 X= -1129171
Výustní objekt:
Y= -491778 X= -1129145
Podmínky pro umístění a provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1
stavebního zákona:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Stavba bude umístěna v souladu s přílohou rozhodnutí č. 1, která obsahuje výkres současného stavu
území v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemků a sousedních staveb.
Pro realizaci stavby se vymezuje pozemek parc. č. 166/1, 694, 700/1, 705/1, 709/1 v katastrálním
území Bludovice u Nového Jičína.
Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
kterou zpracoval v listopadu 2019 autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomír
Novák, ČKAIT 1100472, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem.
Při umístění a provádění stavby budou respektovány podmínky správců dotčené technické a
dopravní infrastruktury:
a) Budou respektovány podmínky správce dotčeného komunikačního vedení společnosti CETIN a.s.
(dříve Česká telekomunikační infrastruktury a.s.) ve smyslu vyjádření ze dne 21.10.2019 pod č.j.
787393/19, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 2.
b) Budou respektovány podmínky správce dotčeného nadzemního vedení NN, společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., ve smyslu souhlasu s vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ze dne
03.01.2020 po zn. 1107102997 a sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 21.10.2019
pod zn. 0101199158, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 3.
c) Budou respektovány podmínky správce dotčeného plynárenského zařízení společnosti
GridServices, s.r.o., ve smyslu stanoviska ze dne 19.02.2020 pod zn. 5002076297, které je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 4.
d) Budou respektovány podmínky správce vodního toku Zrzávka, podniku Lesy ČR, s.p., Správa toků
– Oblast povodí Odry, ve smyslu vyjádření ze dne 03.12.2019 pod č.j. LCR951/005544/2019,
které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 5.
e) Budou respektovány podmínky správce silnice I/57, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava,
ve smyslu vyjádření ze dne 20.01.2020 pod zn. 54220/S150/20/Ku, které je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí jako příloha č. 6.
f) Budou respektovány podmínky provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ve smyslu stanoviska ze dne 22.01.2020 pod zn.
9773/V001313/2020/NO, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 7.
g) Budou respektovány podmínky vlastníka cyklostezky, Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín –
Hostašovice, ve smyslu vyjádření ze dne 27.01.2020, které je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí jako příloha č. 8.
Po osazení domovní ČOV a splaškové kanalizace s revizní šachtou bude provedena zkouška těsnosti
podle ČSN 75 6909.
Elektroinstalace musí být provedena oprávněnou osobou a před započetím užívání musí být
provedena revize elektroinstalace.
Pro užívání stavby vodního díla bude zpracován provozní řád.
Plán kontrolních prohlídek: stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu fázi výstavby – dokončení stavby
podle ověřené projektové dokumentace k provedení kontrolní prohlídky stavby.

10. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve věci schválení předmětného
stavebního záměru (tj. žadatel podle § 27 odst. 1 správního řádu):
Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Odůvodnění:
Dne 30.03.2020 podal žadatel žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného
povolení ke stavbě „Domovní ČOV pro MŠ v Novém Jičíně - Bludovicích č.p. 73“. Dne 15.04.2020 žadatel
opravil formulář žádosti o povolení k nakládání s vodami. Ve smyslu § 115 odst. 12 vodního zákona jde
o společné řízení. Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné vodoprávní řízení o vydání povolení
k nakládání s vodami a o vydání společného povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení.
Žádost o povolení k nakládání s vodami byla doložena všemi povinnými údaji a doklady podle ustanovení
§ 6 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb. Žádost
o společné povolení podle § 94j až 94p stavebního zákona obsahovala předepsané náležitosti podle § 94l
stavebního zákona a podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Žádost byla doložena těmito
doklady:
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Projektová dokumentace pro vydání společného povolení, zpracovaná v listopadu 2019
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT
1100472.
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odb. ŽP, pod č.j. OŽP/85046/2019/BO ze dne
08.01.2020.
- Závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona vydané obecným stavebním úřadem
MÚ Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, dne 24.04.2020 pod č.j. ÚPSŘ/28453/2020/Kop.
- Stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s.p., ze dne 16.12.2019 pod zn.
POD/19937/2019/9233/58.08.
- Rozhodnutí MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, ze dne 22.04.2020 pod č.j. OŽP/32095/2020/Pk o povolení
výjimky podle § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Stanoviska správců sítí a zařízení:
- Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j.
787393/19 ze dne 21.10.2019.
- Stanovisko správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o., pod zn. 5002076297 ze dne
19.02.2020.
- Sdělení o existenci komunikačního zařízení ČEZ ITC Services, a.s., pod zn. 0700121613 ze dne
21.10.2019.
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 0101199158 ze dne
21.10.2019.
- Souhlas s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
ze dne 03.01.2020 pod zn. 1107102997.
- Sdělení o existenci energetického zařízení Telco Pro Services, a.s., pod zn. 0200980907 ze dne
21.10.2019.
- Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 22.01.2020 po zn.
9773/V001313/2020/NO.
- Vyjádření Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ze den 27.01.2020.
- Vyjádření správce vodního toku Zrzávka – Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Odry, ze
den 03.12.2019 pod č.j. LCR951/005544/2019.
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, ze dne 20.01.2020 pod zn.
54220/S150/20/Ku.
Vodoprávní úřad oznámil opatřením ze dne 22.04.2020 pod č.j. OŽP/30172/2020/Pk zahájení
společného vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle
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ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dní od doručení oznámení
o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Vodoprávní úřad zároveň účastníky řízení a dotčené orgány upozornil, že na později podané námitky
nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, brát
zřetel.
Vodoprávní úřad dal rovněž ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení
možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K podkladům rozhodnutí se bylo možno vyjádřit ve lhůtě do 20 dní od doručení oznámení o zahájení
řízení poslednímu účastníkovi řízení, tato lhůta uplynula dne 01.06.2020.
Posouzení vodoprávního úřadu:
I. výrok – povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona:
Vodoprávní úřad pojal jako účastníky řízení o povolení k nakládání s vodami žadatele, podle § 115
odst. 4 vodního zákona obec, v jejíž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních
poměrů nebo životního prostředí – město Nový Jičín a podle § 115 odst. 5 vodního zákona správce
vodního toku, jehož se řízení dotýká – Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry.
Žadatel k žádosti doložil souhlasné stanovisko správce toku (Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast
povodí Odry), do kterého budou přečištěné odpadní vody vypouštěny. Dále bylo doloženo stanovisko
správce povodí (Povodí Odry, s.p.).
Při stanovení emisních limitů byl respektován návrh žadatele, který splňoval emisní standardy
pro odpadní vody ve smyslu tabulky 1a přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Četnost měření míry znečištění odpadních vod jedenkrát ročně a typ vzorku A (dvouhodinový směsný
získaný sléváním vzorků stejného objemu v intervalu 15 min) byla stanovena v souladu s pozn. č. 4
přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
Při stanovení doby, na kterou se nakládání s vodami povoluje, vodoprávní úřad respektoval návrh
žadatele a stanovil tuto dobu v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona na 10 let od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad stanovil povinnost ohlašovat výsledky měření jakosti a množství vypouštěných
odpadních vod v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona zdejšímu vodoprávnímu úřadu do 31. ledna
následujícího roku.
Podmínky a povinnosti povolení k nakládání s vodami byly stanoveny k ochraně vodohospodářských
zájmů chráněných zákonem o vodách a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb.
II. výrok – schválení stavebního záměru vodního díla ve společném povolení podle § 94p odst. 1
stavebního zákona a podle § 15 odst. 1 vodního zákona:
Vodoprávní úřad pojal jako účastníky společného územního a stavebního řízení:
- Podle § 94k písm. a) stavebního zákona: žadatel–stavebník,
- Podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr
proveden: město Nový Jičín.
- Podle § 94k písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku:
Ředitelství silnic a dálnic ČR (oprávněný hospodařit s majetkem státu, pozemkem parc.č. 700/1
v k.ú. Bludovice u Nového Jičína),
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice (vlastník pozemku parc.č. 709/1 v k.ú.
Bludovice u Nového Jičína),
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Lesy České republiky, s.p. (oprávněný hospodařit s majetkem státu, pozemkem parc.č. 705/1
v k.ú. Bludovice u Nového Jičína),
CETIN a.s. (vlastník dotčeného komunikačního vedení),
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (provozovatel vodovodu pro veřejnou
potřebu),
ČEZ Distribuce, a. s. (vlastník dotčeného energetického zařízení),
GasNet, s.r.o., v zastoupení GridServices, s.r.o. (vlastník dotčeného plynárenského zařízení).
Podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným
povolením přímo dotčeno:
Antonín Janyška (vlastník parc.č. 166/2 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína),
Daniela Konečná (vlastník parc.č. 164/1, 165 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína).

Žadatel prokázal právo umístit a provést stavební záměr na vymezených pozemcích parc.č. 166/1 a
694 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína vlastnickým právem, které bylo ověřeno dálkovým přístupem do
katastru nemovitostí. Právo umístit a provést stavební záměr na pozemcích parc.č. 700/1, 709/1 a
705/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína bylo doloženo souhlasy vlastníků, vyznačenými na situačním
výkresu.
K předmětnému stavebnímu záměru vydal souhlasné závazné stanovisko orgán územního plánování
v rámci koordinovaného závazného stanoviska MÚ Nový Jičín ze dne 08.01.2020 pod č.j.
OŽP/85046/2019/BO.
K povolení úpravy stávající vodovodní přípojky jako vedlejší stavby při stavbě hlavní vydal souhlasné
závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona obecný stavební úřad MÚ Nový Jičín, odbor
ÚPSŘ, dne 14.04.2020 pod č.j. ÚPSŘ/28453/2020/Kop, sp.zn. 27046/Ko.
Vodoprávní úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o odst. 1 stavebního
zákona:
a) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů:
Prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu a k vodnímu zákonu, které se vztahují
na stavbu, je vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
v platném znění. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavba vodního díla je v souladu
s požadavky stavebního zákona, vodního zákona a jejich prováděcích předpisů. Pozemek
pro stavbu splňuje podmínky uvedené v § 20 vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění. Umístění
vodního díla splňuje požadavky podle § 23 a § 24b vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění, a je
v souladu s § 25 této vyhlášky.
b) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem:
Stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Vymezené pozemky
jsou dostupné z veřejně komunikace.
c) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými
stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo
tohoto zákona, popřípadě s výsledky řešení rozporů:
Ke stavbě bylo doloženo koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odb. ŽP, pod č.j.
OŽP/85046/2019/BO ze dne 08.01.2020, závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního
zákona vydané obecným stavebním úřadem MÚ Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, dne 24.04.2020 pod č.j.
ÚPSŘ/28453/2020/Kop.
Vodoprávní úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by záměr žadatele byl
v rozporu s nimi.
Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda:
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a) Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu:
Žadatel předložil projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení v potřebném počtu
vyhotovení, která byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace byla
zpracována obsahově v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby, podmínkám v území,
stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Vymezený pozemek je dostupný z veřejné komunikace. Domovní ČOV bude napojena na rozvod
NN ve stávajícím objektu Bludovice č.p. 73.
Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.
Podmínky k umístění a provedení stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí práva a
právem chráněné zájmy účastníků řízení.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací
předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od pramene
po tok Zrzávka včetně, HOD_0070. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze
předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít
za následek nedosažení dobrého stavu vod.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
Povinnosti při provádění stavby vodního díla podle stavebního zákona:
- Oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu vodního díla provádět. Stavbu vodního díla povoleného stavebním povolením
nelze provádět svépomocí.
- Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu.
- Zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřena projektová dokumentace stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby, případně jejich kopie.
- Ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby vodního díla,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídky se
zúčastnit.
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- Vést stavební deník, do něhož se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
Povinnosti vlastníka vodního díla jsou zejména:
- Dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu,
zejména dodržovat provozní řád.
- Udržovat vodní dílo v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a
jiných chráněných zájmů.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.
Ve smyslu § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivé
výroky nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ve smyslu § 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.
Přílohy:
1. Katastrální situační výkres 1:500 zpracovaný Ing. Lubomírem Novákem,
2. Vyjádření společnosti CETIN a.s. (dříve Česká telekomunikační infrastruktury a.s.) ze dne
21.10.2019 pod č.j. 787393/19,
3. Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., s vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
ze dne 03.01.2020 po zn. 1107102997 a sdělení o existenci energetického zařízení ze dne
21.10.2019 pod zn. 0101199158,
4. Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 19.02.2020 pod zn. 5002076297,
5. Vyjádření Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Odry, ze dne 03.12.2019 pod č.j.
LCR951/005544/2019,
6. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, ze dne 20.01.2020 pod zn.
54220/S150/20/Ku,
7. Stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 22.01.2020
pod zn. 9773/V001313/2020/NO,
8. Vyjádření Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ze dne 27.01.2020.

Mgr. Martin Petrusek, v. r.
referent veřejné správy

„otisk úředního razítka“

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je
osvobozen.
Obdrží:
Účastníci (dodejky)
1. Město Nový Jičín, pověřena Eva Friedecká, referentka OB MÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1,
741 01 Nový Jičín 1
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
3. Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IDDS: 6jcg6w9
4. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn (jako vlastník pozemku)
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5. Město Nový Jičín, zastoupené MÚ Nový Jičín, OSM, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
7. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
9. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn (jako správce vodního toku)
10. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
11. Antonín Janyška, Bludovice č.p. 19, 741 01 Nový Jičín 1
12. Daniela Konečná, Bludovice č.p. 22, 741 01 Nový Jičín 1
Dotčené správní orgány
13. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový
Jičín 1
14. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový
Jičín 1
15. Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPSŘ - orgán územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01
Nový Jičín 1
16. Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, oddělení stavebního řádu, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01
Nový Jičín 1

