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ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA 

Výroková část: 

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 
podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako příslušný speciální stavební úřad 
podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po provedeném vodoprávním 
řízení dle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 109 až 115 stavebního zákona a dle § 18c vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu  

p o v o l u j e 

žadateli, kterým je Obec Doubrava, IČO 00562424, Doubrava 599, kterou zastupuje AGPOL 
s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova 153/12, Olomouc-Hodolany (dále jen "stavebník") 
stavbu vodního díla:  

Odkanalizování obce Doubrava, lokalita Doubrava – Nová 
(dále také „stavba nebo vodní dílo“) 

dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jakub Feltl, PhD. a 
autorizoval Ing. Ondřej Vaculín, PhD., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství ČKAIT 1201535, v červenci 2020. 

Vodní dílo bude realizováno na pozemcích parc. č. 2778, 2785, 2786, 2791, 2793, 2796/1, 
2800/1, 2807/1, 2807/2, 2822/1, 2822/2, 2823/1, 2823/3 v katastrálním území Doubrava u 
Orlové, parc. č. 789 v katastrálním území Orlová, parc. č. 1237/1, 1238 v katastrálním území 
Horní Lutyně.  

Popis vodního díla (stavby): Účelem stavby je zajistit důslednou likvidaci odpadních vod z 
urbanizovaného území obce Doubrava - lokalita Nová v souladu s požadavky platné legislativy 
a Směrnice EÚ 91/271/EHS. Pro odvedení splaškových odpadních vod od obyvatelstva obce je 
proto navržena výstavba splaškové gravitační kanalizace oddílné stokové soustavy. 
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Stavba je rozdělena na dva stavební objekty a dva provozní soubory: 
- SO 01 - Objekt ČOV   100 EO 
- SO 02 - Gravitační splašková kanalizace, odbočení 
- PS 01   Technologická část ČOV 
- PS 02   Elektroinstalace ČOV 
 
SO 01 Objekt ČOV 
V lokalitě Nová budou odpadní vody svedeny gravitační splaškovou kanalizací do areálu 
stávající ČOV, která je situována na pozemku parc.č. 2563 v k.ú. Doubrava u Orlové. V areálu 
stávající ČOV bude vybudována nová paralelní linka s kapacitou 100 EO, rozdělovací komora a 
nový kalojem. Po realizaci budou odpadní vody čištěny na nově vybudované lince, stávající 
linka BIOCLEANER bude zakonzervována tak, aby mohla být po realizaci výstavby využita pro 
naplnění celkové výhledové kapacity 200 EO. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny 
stávající kanalizací a vyústěny do vodního toku Glembovec v ř. km 3,87. V rámci stavby bude 
dále vybudováno 1 086 m gravitační kanalizace PP DN 250.  
Množství odpadních vod bude činit 4,02 tis. m3/rok, prům. 0,13 l/s, max. 1,13 l/s. 
Novou linku ČOV budou tvořit dvě kruhové nádrže průměru 2,8 m, hloubky 4,0 m. Je 
uvažováno s přítokem odpadních vod v množství 11 m3/d. Součástí bude dále rozdělovací 
komora vnitřních půdorysných rozměrů 2,5 x 0,5 m s osazenými vyhřívanými, strojně 
stíratelnými česlemi. Kal k zahuštění bude ukládán v kalové nádrži o objemu 9,6 m3 s vnitřními 
půdorysnými rozměry 2,8 x 2,4 m a hloubkou 1,5 m. Čistírna odpadních vod je navržena na 
základě nátokových parametrů odvozených z průměrného denního nátoku odpadních vod a 
látkového zatížení, které odpovídá 100 EO (resp. 200 EO po zapojení obou linek   výhled). 
Hlavní ukazatele jsou následující: Q24 = 11,0 m3/den, Qdmax = 16,5 m3/den, Qnávrh = 4,1 m3/h 

SO 02 - Gravitační splašková kanalizace, odbočení 
Stavební objekt SO 02 řeší sběrné stoky splaškové kanalizace v celkové délce 1 085,7 m. 
Sběrné stoky jsou navrženy v profilech DN 250 mm z PP. Stoka C 230,12 m, C1 253,35 m, C2 
215,42 m, C3 386,87 m, stoky celkem 1085,76 m. Na stokách C, C1, C2 a C3 je navrženo 
celkem 14 ks přípojek v celkové délce 25,63 m. Přípojky jsou navrženy z hladkých plastových 
trub PP dle .SN EN 1852-1, kruhové tuhosti SN 12, profil DN 150.  

Podrobný popis navrhované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, která  
je nedílnou součástí spisového materiálu. 

 

Pro provedení stavby vodního díla se stanovují následující podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jakub 

Feltl, PhD. a autorizoval Ing. Ondřej Vaculín, PhD., autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1201535, v červenci 2020. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. V případě, že 
dojde k nepodstatným odchylkám oproti vydanému povolení, předloží stavebník k žádosti 
o kolaudační souhlas dokumentaci skutečného provedení stavby. 

2. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel (osoba oprávněná 
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle 
zvláštních právních předpisů), který si při realizaci zabezpečí odborné vedení prováděné 
stavby stavbyvedoucím, což je fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu dle 
zvláštního předpisu.  

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, rovněž oznámí název a 
sídlo stavebního podnikatele. 

4. Pro dohled vodoprávního úřadu nad prováděním stavby je stanovena kontrolní prohlídka 
provedených objektů před jejich zasypávkami a závěrečná kontrolní prohlídka po 
dokončení stavby. 

5. Stavba bude dokončena do 31. října 2023. 



Č.j. MUOR 154221/2020 str. 3 

 

 strana 3/10

6. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky, předepsané zvláštními právními předpisy, doklady prokazujícími shodu vlastností 
použitých výrobků s požadavky na stavbu.  

7. Budou dodrženy podmínky stanovené závazným stanoviskem Městského úřadu Orlová, 
odboru výstavby a životního prostředí, jako dotčeného orgánu z hlediska zákona o lesích, 
ke stavbě umístěné ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje pozemků parc.č. 1218 v k.ú. 
Horní Lutyně a parc.č. 2632, 2634/1, 2634/2 v k.ú. Doubrava u Orlové, určených k plnění 
funkce lesa:  
- Stromy a keře v severním okraji lesního pozemku parc.č. 2632 a 2634/1 k.ú. Doubrava u 

Orlové budou chráněny před případným poškozením zejména při hloubení příkopu pro 
uložení kanalizačního potrubí dočasným mobilním staveništním oplocením nebo 
individuálně bedněním tak, aby nedošlo k poškození kořenových náběhů či odření 
kmenů stromů nebo keřů. 

- Při hloubení příkopu pro uložení kanalizačního potrubí budou případné prorůstající 
kořenové náběhy o průměru od 2 cm ihned po odkrytí a po přeseknutí ošetřeny 
chemicky fungicidním nátěrem (např. Sanatex VS) v místě řezu. 

- Při provádění výkopu nedojde k ukládání výkopové zeminy popř. stavebních hmot apod. 
ani k pojezdu či stání stavební techniky v okraji lesa či na pozemcích parc.č. 2632 a 
2634/1 k.ú. Doubrava u Orlové. 

- Stavebník oznámí orgánu státní správy lesů, MěÚ Orlová-OVŽP zahájení prací 
nejpozději v den zahájení prací a ukončení prací nejpozději do 3 dnů po ukončení prací 
v terénu. 

8. Dotčený orgán z hlediska zákona o odpadech vydal souhlasné závazné stanovisko za 
splnění následující podmínky: Stavebník po ukončení stavby (realizaci), doloží Městskému 
úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí doklad o evidenci (průběžná 
evidence) odpadů a doklady (vážní lístky, faktura, apod.) o předání odpadů oprávněné 
osobě.  

9. Dotčený orgán z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny, Městský úřad Orlová, odbor 
výstavby a životního prostředí, vydal souhlasné závazné stanovisko za splnění 
následujících podmínek:  
- Na předmětných pozemcích se nachází vzrostlé dřeviny a keře, které je nutno chránit 

dle zákona o ochraně přírody a krajiny a podmínek, které stanovuje především ČSN 83 
9061 o ochraně stromů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

- Prováděním výkopů nesmí dojít k přetnutí kořenů stromů nad 2 cm. 
- Výkop v blízkosti dřevin je nutno provádět ručně a v případě poranění kořenového 

systému provést ošetření prostřednictvím odborné zahradnické firmy. 
- Umístění zařízení staveniště min. 2,5 m od kmene stromů. 

10. S ohledem na šířkové parametry veřejně přístupných účelových komunikací s asfaltovým 
krytem na území Doubravy, které budou dotčeny uložením severní části stoky C3, 
požaduje Obec Doubrava provedení opravy živičného krytu v celé šíři dotčených částí 
komunikací. 

11. V harmonogramu provádění prací, který bude předem projednán s obcí Doubrava, budou 
zohledněny možnosti dopravní obslužnosti dotčeného území tak, aby její omezení bylo co 
nejmenší. Provádění prací musí být na severní části stoky C3 navrženo tak, aby byl, 
v případě potřeby, umožněn průjezd jednotkám IZS k nemovitostem v předmětném 
prostoru. 

12. Budou dodrženy podmínky správce toku, společnosti Lesy ČR, s.p., Správa toků, oblast 
povodí Odry:  
- Výústní objekt je ve vlastnictví investora, který je povinen objekt udržovat v řádném 

technickém stavu tak, aby nedocházelo k vymílání, příp. zanášení koryta toku a bude 
provádět sečení kolem výústního objektu vč. čištění koryta v místě zaústění. 

- Charakter odpadních vod musí odpovídat podmínkám přípustného znečištění vod dle 
NV ČR č. 401/2015 Sb.  
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13. Při realizaci stavby nedojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava, a.s., je 
nutno respektovat stávající přípojky, které nejsou v majetku ani provozování SmVaK 
Ostrava, a.s. Při provádění prací je stavebník povinen dodržet všechny podmínky, za 
kterých byl vydán souhlas se stavbou, uvedené ve vyjádření SmVaK Ostrava, a.s. ze dne 
24.3.2020, zn. 9773/V002150/2020/SL, které je součástí dokladové části PD. 

14. V případě, že SmVaK Ostrava, a.s. bude provozovatelem stavby splaškové kanalizace, 
budou dodrženy následující závazné podmínky. 
- Kanalizační šachty na stoce budou navrženy o DN 1000. 
- Revizní šachty DN 1000 budou betonové, tl. stěny 120 mm, poklopy s vertikální i 

horizontální tlumící PUR vložkou. 
- Spadišťová šachta bude bez odvětrání, všechny poklopy jak na stokách, tak na 

přípojkách bez odvětrání. 
15. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN 

a.s. Společnost CETIN a.s. souhlasí s realizací stavby za podmínky dodržení všeobecných 
podmínek stanovených ve vyjádření CETIN a.s. ze dne 3.2.2020, č.j. 521259/20, které je 
součástí dokladové části projektové dokumentace 

16. V oblasti stavby se nachází STL plynovod PE d 90/63 ve správě GasNet, s.r.o. Se stavbou 
GasNet, s.r.o. jako provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury, 
zastoupený GridServices, s.r.o. souhlasí, před zahájením stavební činnosti bude 
provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. V ochranném pásmu STL plyn. zařízení a přípojek (1 m na každou stranu) 
nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu 
ani zřizování skládek a uskladňování materiálu. Při stavbě nutno dodržet všechny 
podmínky stanovené ve vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 11.2.2020, zn. 5002074135, 
které je součástí dokladové části projektové dokumentace.  

17. Stavba je situována do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s. V zájmovém území se nachází stávající venkovní vedení vysokého napětí 
VN 22kV a kabelové vedení nízkého napětí NN 0,4kV. Ochranné pásmo tohoto vedení činí 
10m (resp. 1m) od krajního vodiče (kabelu) měřeno kolmo na každou stranu. ČEZ souhlasí 
s umístěním stavby v tomto OP, veškeré výkopové práce budou prováděny až po 
prokazatelném vytýčení kabelového vedení. Před zahájením stavby je nutno podat žádost 
o Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční 
soustavy, který bude udělen na investora (zhotovitele) stavby. Při stavbě budou dodrženy 
podmínky stanovené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.3.2020 zn. 1105641544, 
které je součástí dokladové části projektové dokumentace 

18. Dle § 115 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na 
základě kolaudačního souhlasu. 

19. Podmínkou pro kolaudaci kanalizace je souhlas vlastníka kanalizace k napojení na 
stávající kanalizaci a uzavření dohody mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících 
kanalizací, pokud po dokončení stavby nové kanalizace nebude jejím vlastníkem Obec 
Doubrava 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“): Obec Doubrava, 735 33  Doubrava 599 

Odůvodnění: 

Dne 5.8.2020 podala Obec Doubrava, IČO 00562424, Doubrava 599 (dále jen "stavebník), 
zastoupená na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova 
153/12, Olomouc-Hodolany, žádost o povolení stavby vodního díla „Odkanalizování obce 
Doubrava, lokalita Doubrava – Nová“ dle § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 115 stavebního 
zákona. Téhož dne bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových, z čistírny odpadních vod typ BIOCLEANER BC 
100 umístěné na pozemku parc.č. 2563 v k.ú. Doubrava u Orlové, do vod povrchových – vodní 
tok Mlýnka, bylo vydáno Obci Doubrava Městským úřadem Orlová, odborem životního 
prostředí, jako příslušným vodoprávním úřadem pod zn. OŽP-13978/96/2009/HEK dne 
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16.3.2009. Rozhodnutí o prodloužení platnosti tohoto povolení, a to do 31.3.2029, bylo vydáno 
Obci Doubrava vodoprávním úřadem pod zn. MUOR 38654/2019 dne 27.3.2019. Z tohoto 
důvodu nebylo nutné, aby žadatel žádal o nové povolení nakládání s vodami. 

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Odkanalizování obce Doubrava“ vydal místně příslušný 
obecný stavební úřad – Obecní úřad Doubrava, hospodářsko-správní odbor, úsek stavební a 
dopravy dne 24.4.2017 pod spis.zn. OUDo S 177/2016/PSz. Rozhodnutím ze dne 11.7.2019 
pod sp.zn. OUDo S 47/2019/PSz tento správní orgán prodloužil platnost tohoto územního 
rozhodnutí do 26.5.2022 a dne 19.6.2020 pod sp.zn. OUDo S 59/2020/PSz rozhodl o změně 
umístění stavby „Odkanalizování obce Doubrava“ spočívající ve změně trasy kanaliz. stoky A1. 
K žádosti o vydání rozhodnutí byly dále přiloženy následující dokumenty: 

• plná moc k zastupování stavebníka Obce Doubrava společností AGPOL, s.r.o. se 
sídlem Jungmannova 153/12 Olomouc 

• projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení z července 2020 
• plán kontrolních prohlídek stavby 
• rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů, správce toku a správce povodí: 

- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, 
odbor ochrany územních zájmů Morava, Brno ze dne 17.6.2019 zn. 92662/2019-
1150-OÚZ-BR  

- závazné stanovisko, kterým Městský úřad Orlová-OVŽP vydal ke stavbě souhlas 
podle § 14 odst. 2 lesního zákona k umístění stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od 
okraje lesních pozemků ze dne 19.2.2020, zn. MUOR 34082/2020 

- rozhodnutí o povolení umístění inž. sítí v silničním pozemku a zvláštního užívání 
místní komunikace vydané MěÚ Orlová, OD dne 28.11.2016 zn. MUOR 62219/2016  

- koordinované stanovisko vydané Městským úřadem Orlová, OVŽP dne 12.2.2020 
pod č.j. MUOR 9731/2020,  

- stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství ze dne 13.3.2020 pod č.j. MSK 14077/2020 

- stanovisko Povodí Odry, s.p., jako správce příslušného povodí, ze dne 17.2.2020 
zn. POD/01424/2020/9232/831.05  

- koordinované vyjádření Obecního úřadu Doubrava z 29.1.2020 č.j. OUDo 137/2020 
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace Obecního úřadu Doubrava ze 

dne 31.10.2016 pod č.j. OUDo 1653/2016 
- rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydané Obecním úřadem Doubrava dne 

6.4.2020 pod č.j. OUDo 152/2020 
- závazné souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje ke stavbě ze dne 6.2.2020, č.j. HSOS-1137-2/2020 
- vyjádření Lesů ČR, s.p., Správa toků, oblast povodí Odry, jako správce toku ke 

stavebnímu řízení, ze dne 10.2.2020 č.j. LCR951/000766/2020 
- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

ze dne 21.2.2020 spis.zn. S-KHSMS 3334/2020/KA/HOK 
- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, kteří jsou stavbou dotčeni: 
- CETIN a.s. ze dne 3.2.2020, č.j. 521259/20 
- GridServices, s.r.o. ze dne 11.2.2020, zn. 5002074135 
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.3.2020 zn. 1105641544  
- SmVaK Ostrava, a.s. ze dne 24.3.2020, zn. 9773/V002150/2020/SL a dodatek č.1 

ze dne 27.4.2020 zn. 9773/V011920/2020/SL 
- OKD, a.s. ze dne 25.6.2019  
- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, kteří nejsou stavbou dotčeni: Telco 

Pro Services, a.s. ze dne 7.6.2019, FILDAN s.r.o. ze dne 5.6.2019, T-Mobile Czech 
Republic a.s. ze dne 31.7.2020 zn. E32579/20, Vodafone Czech Republic a.s. ze 
dne 31.7.2020 zn. MW9910155228196281, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ze 
dne 4.6.2019 zn. VPS/20190604-011/ES, ČEZ Teplárenská a.s. ze dne 4.6.2019, 
MEEP.CZ s.r.o. ze dne 31.7.2020, Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 10.6.2019 zn. 
RSMSV/20190604-006/ES, DIAMO, s.p. ze dne 12.6.2019, ČD Telematika ze dne 
6.6.2019, ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 7.6.2019, Net4Gas, s.r.o. ze dne 19.6.2019  
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- Advanced World Transport a.s. ze dne 10.6.2019, Green Gas DPB, a.s. ze dne 
5.6.2019 zn. Mgr.Na/623/19, PODA a.s.  ze dne 12.7.2019 zn. TaV/934/2019/Vo  

• souhlasy vlastníků dotčených pozemků s provedením stavebního záměru podle § 184a 
stavebního zákona vyznačené na situačních výkresech PD a souhlas s kácením dřevin 
Javorková Danuše, Fialová Anna, Vroblová Olga, Kaplan Bohumil, Kaplanová Oldřiška, 
Mališová Karin, Židek Petr, Židková Petra 

• záznamy z projednání akce mezi projektantem, Obcí Doubrava, resp. SmVaK Ostrava, 
a.s. ze dne 3.6.2019, 23.7.2019, 11.9.2019, 5.12.2019 a 11.3.2020. 

Vodoprávní úřad při přezkoumání žádosti posoudil, že podklady jsou úplné, obsahují náležitosti, 
které se k žádosti o stavební povolení připojují, projektovou dokumentaci zpracovala oprávněná 
osoba, Ing. Ondřej Vaculín, PhD., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství ČKAIT 1201535.  

Vodoprávní úřad při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl k závěru, že v daném případě 
právní postavení účastníka řízení přísluší: 
- dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona: stavebník: Obec Doubrava, Doubrava č.p. 599, 

735 33  Doubrava 
- dle ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být stavba 

prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, 
resp. vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má 
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich 
práva prováděním stavby přímo dotčena: Petr Židek, Božkova č.p. 555/7, 734 01  Karviná-
Ráj; Petra Židková, Božkova č.p. 555/7, 734 01  Karviná-Ráj, Bronislav Kožušník, Doubrava 
č.p. 565; Karel Gavlas, Doubrava č.p. 533; Karin Mališová, 739 12  Čeladná č.e. 754; Anna 
Fialová, Doubrava č.p. 276; Olga Vroblová, Doubrava č.p. 276; Bohumil Kaplan, Doubrava 
č.p. 304; Oldřiška Kaplanová, Doubrava č.p. 304; Danuše Javorková, tř. Těreškovové č.p. 
2228/48, 734 01  Karviná-Mizerov; Jaroslav Rabe, Františka Formana č.p. 229/15, 700 30  
Ostrava-Dubina; Město Orlová, Odbor správy majetku a hospodářské správy, Osvobození 
796, Orlová-Lutyně; CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha-Libeň; 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynárenská 499/1, Brno – Zábrdovice; ČEZ Distribuce, 
a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly; Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, 28. října 169, Ostrava; Povodí Odry, státní podnik, 
IDDS: wwit8gq, Varenská č.p. 3101/49, 702 00  Ostrava; Lesy České republiky, s.p., IDDS: 
e8jcfsn, Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové 

- účastníci řízení dle § 108 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona, jsou v souladu s ust. § 112 
odst. 1 stavebního zákona identifikováni výčtem pozemků. Jedná se o vlastníky pozemků 
dotčených ochranným pásmem v k.ú. Dětmarovice parc.č. 3216, 3217, 3220, 3221, 3222/1, 
3223, 3222/3, v k.ú. Horní Lutyně parc.č. 1234, 1238, 1237/1, 789, 797/1, v k.ú. Doubrava u 
Orlové parc.č. 2759/1, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2559, 3480, 3481, 2632, 2823/1, 
2823/3, 2852/1, 2855/1, 2786, 2787, 2788, 2790, 2791, 2792, 2825, 2815, 2816, 2817, 2818, 
3482, 2822/1, 2822/2, 2562, 2563, 3483, 3484, 3476, 3498, 3440/1, 2858, 2761, 2796/1, 
2799/1, 2800/1, 2800/2, 3489, 3490, 3492, 3493, 3494, 3495, 3499, 3500, 2775, 2804, 
2807/1, 2807/2, 3426/5, 3426/7, 2762/1, 3007/1, 2631, 2844/2, 2778, 2779, 2780, 3491/1, 
2785, 3439/4 a vlastníky sousedních pozemků v k.ú. Horní Lutyně parc.č. 1239, 1240, 1244, 
1245, 1214, 1220/1, 1222, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237/2, v k.ú. Orlová parc.č. 737, 742, 
744, 778, 774, 779, 781, 775, 785, 787, 788, 791, 793, 794, 796, 799, 805, 811, 741/1, 
804/1, 804/2, 797/1, 810/1, v k.ú. Doubrava u Orlové parc.č. 2759/2, 2759/3, 2764/1, 2810, 
2811, 2812, 2814, 2558, 2560, 2561/1, 2632, 2760, 2823/2, 2852/2, 2853/2, 2855/1, 2787, 
2789, 2790, 2792, 2824, 2827, 2815, 2816, 2794/1, 2820, 2821, 2561/2, 2564, 2565, 2568, 
2569, 2855/4, 2765, 2766, 2767/1, 2794/2, 2795, 2797, 2798, 2799/1, 2799/2, 2634/1, 2769, 
2570, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2801, 2803, 2805, 2806, 2763/1, 2763/2, 2762/2, 
2762/1, 2755, 2631, 2843, 2844/2, 2846, 2847, 2779, 2780, 2781, 2782, 5066, 2796/2, 2757, 
2808/1, 2807/3, 2809, 2851/1, 2851/2. 

Vodoprávní úřad v průběhu řízení zjistil, že paní Marie Kožušníková, Doubrava č.p. 565, 
spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č. 2807/1 a 2807/2 k.ú. Doubrava u Orlové, zemřela. 
Její manžel p. Bronislav Kožušník, Doubrava č.p. 565 vodoprávnímu úřadu dne 17.9.2020 
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sdělil, že pozemky jsou již v katastru nemovitostí přepsány do jeho výlučného vlastnictví. Paní 
Marie Kožušníková tak byla ze seznamu účastníků řízení vymazána. 

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí (vodoprávní úřad) oznámil zahájení 
vodoprávního řízení ve výše uvedené věci známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
oznámením ze dne 4.9.2020 vedeným pod č.j. MUOR 134658/2020. Jelikož byly vodoprávnímu 
úřadu dobře známy poměry staveniště, upustil dle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního 
jednání a od ohledání na místě. Dotčené orgány mohly uplatnit stanoviska, závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, ve lhůtě do 6. října 2020. V souladu s § 114 
odst. 4 stavebního zákona vodoprávní úřad v oznámení o zahájení řízení řádně poučil 
účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 114 odstavců 1 až 3 stavebního 
zákona. Současně vodoprávní úřad vyrozuměl účastníky řízení, že byly shromážděny podklady 
pro vydání rozhodnutí, a poučil je o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí ve smyslu § 36 
odst. 3 správního řádu. Mohli tak učinit nahlédnutím do spisu vodoprávního úřadu vedeného 
v předmětné věci v určené době do 8. října 2020. Účastníci svých práv pro podání námitek 
nevyužili, ale využili možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval vodoprávní 
úřad účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu oznámení o zahájení vodoprávního 
řízení dle § 144 odst. 1 a 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. Vyvěšení na úřední desce 
proběhlo v Doubravě i v Orlové ve dnech 7.9.2020 až 23.9.2020. 

Vodoprávní úřad přezkoumal podané žádosti a doklady připojené k nim a ověřil, že projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím a s nově vydanou změnou 
územního rozhodnutí. Projektová dokumentace splňuje podmínky územního rozhodnutí, je 
úplná, přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu, jak vyplývá ze souhrnné 
technické zprávy. 

Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným povolovanou stavbou vodního 
díla a k pozemkům sousedním prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a 
aktuální katastrální mapou zájmového území. Rovněž ověřil, že vlastníci pozemků souhlasí 
s provedením stavby na jejich pozemku, což vyjádřili souhlasem vyznačeným na katastrální 
mapě, příp. uzavřením smlouvy. 
Projektová dokumentace stavby byla rovněž posouzena z hlediska dodržení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Hasičským záchranným sborem MSK 
v Karviné a z hlediska souladu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví Krajskou 
hygienickou stanicí v Karviné. 
Ke stavbě bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání 
s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Morava, Brno ze dne 17.6.2019 zn. 92662/2019-
1150-OÚZ-BR – záměr není v rozporu se zájmy MO a nekoliduje s ochranou zájmů MO. 
Městský úřad Orlová vydal ke stavbě závazným stanoviskem souhlas podle § 14 odst. 2 lesního 
zákona k umístění stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesních pozemků vedených pod 
parc.č. 1218 v k.ú. Horní Lutyně, 2632, 2634/1 a 2634/2 v k.ú. Doubrava u Orlové za splnění 
podmínek, které byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí pod č. 7. 

Z koordinovaného stanoviska vydaného Městským úřadem Orlová, OVŽP dne 1.4.2020 pod č.j. 
MUOR 43353/2020, které obsahuje stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů, 
vyplývají následující skutečnosti:  

- Dotčený orgán na úseku ochrany ovzduší posoudil emisní přínos ČOV jako stacionárního 
zdroje znečišťování ovzduší jako nízký a nestanovuje proto ke stavbě podmínky. 
Upozornění orgánu ochrany ovzduší bylo zahrnuto do upozornění v závěru odůvodnění 
tohoto rozhodnutí. 

- Závazné stanovisko orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství stanovuje 
podmínku, která byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí pod č. 8. 

- Dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny vydal souhlasné závazné stanovisko 
k zásahu do významného krajinného prvku a souhlasné závazné stanovisko k zásahu do 
krajinného rázu. Souhlasné závazné stanovisko v souvislosti s obecnou ochranou rostlin a 
živočichů vydal za splnění podmínek, které byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí v části 
II. pod č. 9. Stanovil také, že kácení dřevin o obvodu kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 
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130 cm) a souvislého porostu do plochy 40 m2 je možno provést bez povolení za souhlasu 
vlastníka. Sdělil, že závazné stanovisko ke kácení větších dřevin vydává orgán ochrany 
přírody, OÚ Doubrava. Vodoprávní úřad ověřil, že rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
bylo Obecním úřadem Doubrava vydáno. 

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu, úřadu územního plánování – záměr je přípustný 
po splnění podmínky, že stavba bude umístěna a provedena v souladu s předloženou 
dokumentací, která je přílohou stanoviska. Záměr je v souladu s územním plánem 
Doubravy. Vodoprávní úřad ověřil, že předložená dokumentace je totožná s dokumentací 
záměru.  

- Dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu sdělil, že souhlasu 
s odnětím ze ZPF k uvedené stavbě, tj. nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden 
rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, není k odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu třeba. Stavebník byl upozorněn na podmínky 
zajištění ochrany ZPF, které jsou uvedeny v upozornění v závěru odůvodnění.   

- Koordinované stanovisko dále obsahuje informace orgánů veřejné správy, které nejsou 
dotčenými orgány a ke stavbě nemají připomínky. 

Koordinované vyjádření Obecního úřadu Doubrava ze dne 29.1.2020 č.j. OUDo 137/2020 
obsahuje souhlas: 

- úseku stavebního a dopravy, který s navrhovaným řešením souhlasí. Upozorňuje, že 
severní část stoky C3 bude uložena v místní komunikaci. K provádění stavebních prací v 
místní komunikaci vydal povolení zvláštního užívání komunikace MěÚ Orlová, odbor 
dopravy. Podmínka na opravu krytu byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí pod č. 10, 
podmínka stanovení harmonogramu pod č. 11. 

- úseku životního prostředí a správy majetku, který s navrhovaným řešením souhlasí. 

Správce povodí, společnost Povodí Odry, s.p., ve svém stanovisku ze dne 17.2.2020 zn. 
POD/01424/2020/9232/831.05 konstatuje, že správce povodí nemá k záměru připomínek a jeho 
realizace je možná. Vzhledem k tomu, že povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající 
ČOV je prodloužením dřívějšího povolení a je platné do 31.3.2029 a lze předpokládat, že 
záměrem nedojde k zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu v povodí vodního 
útvaru HOD_0870 Olše od toku Petrůvka po ústí do toku Odra, nestanovuje žádné podmínky.  

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry souhlasí se stavbou za podmínek, které byly 
zahrnuty do podmínek rozhodnutí pod č. 12.  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vydala stanovisko pro stavební řízení dne 
24.3.2020 zn. 9773/V002150/2020/SL. Podmínky stanovené tímto vyjádřením byly zahrnuty do 
podmínek rozhodnutí v části II. pod č. 13 a 14. Podmínka pro kolaudaci stavby vyplývající 
z dodatku č. 1 tohoto vyjádření ze dne 27.4.2020 zn. 9773/V011920/2020/SL byla zahrnuta do 
podmínek rozhodnutí pod č. 19. 

Podmínky dalších dotčených vlastníků sítí technického vybavení, tj. Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (CETIN), GasNet, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. byly zapracovány do podmínek 
rozhodnutí pod body č. 15 až 17.  

OKD, a.s. ve svém vyjádření ze dne 25.6.2019 nestanovuje k ochraně svého ocelového potrubí 
provozní vody DN 250 s odbočkou DN 50 v zájmovém území stavby žádné podmínky. Další 
sítě v lokalitě stavby nejsou dotčeny. 

Vodoprávní úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona a z hledisek daných zákonem o vodách, projednal ji s 
účastníky řízení a s dotčenými orgány a dospěl k závěru, že jejím uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k provedení těchto zákonů a zvláštními předpisy.  
Nová linka mechanicko-biologické čistírny odpadních vod zahrnuje do kompaktního celku 
veškeré stupně čištění tak, aby emisní limity splňovaly legislativní požadavky nařízení vlády č. 
401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 
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o citlivých oblastech, v platném znění, definující nejlepší dostupné technologie v oblasti 
zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití, pro danou kategorii ČOV.  

Vodoprávní úřad konstatuje, že předmětnou stavbou vodního díla nedojde ke zhoršení stavu 
vodního útvaru a lze předpokládat, že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. 

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání povolení stavby 
vodního díla, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Upozornění: 
- Pokud při výstavbě hrozí možnost zhoršení životního prostředí zvýšenou prašností, je nutno 

učinit opatření, která minimalizují prašnost (např. skrápění prostoru staveniště, čištění kol 
stavebních vozidel před výjezdem na veřejné komunikace, pravidelné odstraňování 
znečištění veřejných komunikací, minimalizace zásob sypkých materiálů na volném 
prostranství příp. jejich zakrytování apod.). 

- Požadavek na stanovení přechodného dopravního značení podá zhotovitel stavby 
minimálně 30 dní před zahájením prací k odsouhlasení Městskému úřadu Orlová, odboru 
dopravy se všemi povinnými přílohami schválenými dopravním inspektorátem Policie ČR 
Karviná. 

- Termín zahájení stavby je nutno oznámit MěÚ Orlová, OVŽP, dotčenému orgánu z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu, nejméně 15 dnů před zahájením stavby. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním 
učiněným u Městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí. O odvolání 
rozhodne Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor životního prostředí a 
zemědělství. Při doručování veřejnou vyhláškou se za den doručení považuje patnáctý den ode 
dne vyvěšení rozhodnutí na úřední desce. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník, kterému se doručuje do vlastních rukou, 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 rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá 
platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Před 
ukončením stavby zažádá stavebník vodoprávní úřad o kolaudační souhlas.  
 
 
 
 
  
Ing. Hana Juřicová 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích podle položky 18 odst.1 
písm. h) Sazebníku ve výši 3000,- Kč, byl zaplacen dne 16.10.2020. 

Doručí se: 
zástupce žadatele 
AGPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf, sídlo: Jungmannova č.p. 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc  
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účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) – d) stavebního zákona, obdrží v souladu s § 144 
odst. 6 správního řádu toto rozhodnutí do vlastních rukou: 
Petr Židek, Božkova č.p. 555/7, Ráj, 734 01  Karviná 4 
Petra Židková, Božkova č.p. 555/7, Ráj, 734 01  Karviná 4 
Bronislav Kožušník, Doubrava č.p. 565, 735 33  Doubrava 
Karel Gavlas, Doubrava č.p. 533, 735 33  Doubrava 
Karin Mališová, Čeladná č.e. 754, 739 12  Čeladná 
Anna Fialová, Doubrava č.p. 276, 735 33  Doubrava 
Olga Vroblová, Doubrava č.p. 276, 735 33  Doubrava 
Bohumil Kaplan, Doubrava č.p. 304, 735 33  Doubrava 
Oldřiška Kaplanová, Doubrava č.p. 304, 735 33  Doubrava 
Danuše Javorková, tř. Těreškovové č.p. 2228/48, Mizerov, 734 01  Karviná 4 
Jaroslav Rabe, Františka Formana č.p. 229/15, Dubina, 700 30  Ostrava 30 
Město Orlová, Odbor správy majetku a hospodářské správy, Osvobození Orlová-Lutyně 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha-Libeň 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, 28. října 169, Ostrava 
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq, Varenská č.p. 3101/49, 702 00  Ostrava 2 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové 

účastníci řízení dle § 108 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona, jsou v souladu s ust. § 112 
odst. 1 stavebního zákona identifikováni výčtem pozemků a rozhodnutí je jim doručováno 
veřejnou vyhláškou. Jedná o vlastníky následujících pozemků:  
Vlastníci pozemků dotčených ochranným pásmem v k.ú. Dětmarovice parc.č. 3216, 3217, 3220, 
3221, 3222/1, 3223, 3222/3, v k.ú. Horní Lutyně parc.č. 1234, 1238, 1237/1, 789, 797/1, v k.ú. 
Doubrava u Orlové parc.č. 2759/1, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2559, 3480, 3481, 2632, 
2823/1, 2823/3, 2852/1, 2855/1, 2786, 2787, 2788, 2790, 2791, 2792, 2825, 2815, 2816, 2817, 
2818, 3482, 2822/1, 2822/2, 2562, 2563, 3483, 3484, 3476, 3498, 3440/1, 2858, 2761, 2796/1, 
2799/1, 2800/1, 2800/2, 3489, 3490, 3492, 3493, 3494, 3495, 3499, 3500, 2775, 2804, 2807/1, 
2807/2, 3426/5, 3426/7, 2762/1, 3007/1, 2631, 2844/2, 2778, 2779, 2780, 3491/1, 2785, 
3439/4. Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Horní Lutyně parc.č. 1239, 1240, 1244, 1245, 
1214, 1220/1, 1222, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237/2, v k.ú. Orlová parc.č. 737, 742, 744, 778, 
774, 779, 781, 775, 785, 787, 788, 791, 793, 794, 796, 799, 805, 811, 741/1, 804/1, 804/2, 
797/1, 810/1, v k.ú. Doubrava u Orlové parc.č. 2759/2, 2759/3, 2764/1, 2810, 2811, 2812, 2814, 
2558, 2560, 2561/1, 2632, 2760, 2823/2, 2852/2, 2853/2, 2855/1, 2787, 2789, 2790, 2792, 
2824, 2827, 2815, 2816, 2794/1, 2820, 2821, 2561/2, 2564, 2565, 2568, 2569, 2855/4, 2765, 
2766, 2767/1, 2794/2, 2795, 2797, 2798, 2799/1, 2799/2, 2634/1, 2769, 2570, 2771, 2772, 
2773, 2774, 2775, 2776, 2801, 2803, 2805, 2806, 2763/1, 2763/2, 2762/2, 2762/1, 2755, 2631, 
2843, 2844/2, 2846, 2847, 2779, 2780, 2781, 2782, 5066, 2796/2, 2757, 2808/1, 2807/3, 2809, 
2851/1, 2851/2. 

dotčené orgány 
Městský úřad Orlová, OVŽP, Osvobození č.p. 796, 735 14  Orlová-Lutyně 
Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Osvobození č.p. 796, 735 14  Orlová - Lutyně 
Krajská hygienická stanice MSK, úz.prac.Karviná, tř. Těreškovové 38, Karviná, IDDS: w8pai4f 
Hasičský záchranný sbor MSK, úz.odb.Karviná, Ostravská 883/3, Karviná, IDDS: spdaive 
 

k vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů a následné vrácení zpět správnímu orgánu: 
- Městský úřad Orlová, OVVŽÚ, Osvobození 796, Orlová-Lutyně 
- Obecní úřad Doubrava, Doubrava č.p. 599, 735 33  Doubrava 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce       Sňato z úřední desky 
dne, podpis:        dne, podpis:    
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