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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostředí 
 

 

 

 
 

ROZHODNUTÍ č. 1073/21/VH 
o povolení změny stavby vodního díla před dokončením a veřejná vyhláška 

 

Výroková část: 
 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný 

vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 5 zákona 

č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 

15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, po 

provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. §§ 109 - 115 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona 

č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

 

povoluje  

 
žadateli, kterým je Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ 00297291, změnu 

stavby vodního díla „Doplnění kanalizace Šenov – lokalita kolem ulice K Hájence“, před 

dokončením dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, 

kterou vypracoval a autorizoval Ing. Karel Hurt, č. autorizace 1102115, v srpnu 2020. 

 

Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 

města Ostravy č. 525/20/VH ze dne 15. července 2020, č. j. SMO/320635/20/OŽP/Nav, sp. zn. S-

SMO/337011/19/OŽP/10. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. srpna 2020. 

 

Předložený projekt řeší: 

 

Změna se týká zúžení rozsahu záměru tzn. nebude se realizovat gravitační část kanalizace a 

čerpací stanice. Bude realizováno pouze výtlačné potrubí, na které se v budoucnu napojí 

jednotlivé nemovitosti s vlastními domácími čerpacími stanicemi. 

 

SO 01.1 Tlaková kanalizace 

 • • 

 

 

 

 

 

 Město Šenov  

 IČ 00297291  

   

   

   

   

   
        
 

 
 
 

• • 

Vaše značka: neuvedena 

Ze dne: 9. června 2021 

Č. j.: SMO/660847/21/OŽP/Nav 

Sp. zn.: S-SMO/308785/21/OŽP/6 

  

Vyřizuje: Ing. Navrátil 

Telefon: +420 599 442 200 

E-mail: Jnavratil2@ostrava.cz 

  

Datum: 25. listopadu 2021 



č.j. SMO/660847/21/OŽP/Nav 

 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
2/7  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 
  posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w  

 

 

Výtlačný řad bude kanalizační potrubí v tlakovém režimu, kterým se budou odvádět čerpané 

odpadní vody do výše položené stávající gravitační kanalizace v křižovatce ul. K Hájence a ul. 

K Družstvu. 

Trasa výtlaku bude vedena v místní komunikaci. V rámci objektu bude provedena oprava místní 

komunikace. 

Z provozních důvodů bude tlakové potrubí ukončeno ve staničení 396,8m zaústěním do 

navrhované kanalizační šachty Š33 a z této šachty se provede gravitační odtok odbočkou napojený 

do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300mm. Šachtice Š33 se provede s čedičovou 

vystélkou. 

Tlakový úsek výtlaku je navržen z potrubí PE D 90mm SDR11 100 RC v délce 396,8m. 

Gravitační úsek je navržen z potrubí PP DN 250mm SN10 v délce 5,7m. Celková délka výtlaku 

bude 402,5m. Výtlačné potrubí bude uloženo v průměrné hloubce 1,6m. Pro podsyp tl. 100mm a 

obsyp kanalizačního potrubí PE DN 80mm ve stavební rýze bude použit hutněný přírodní těžený 

písek fr. 0-4mm. Potrubí bude opatřeno vodiči 2x Cu 4mm2 připevněnými k vrchu potrubí. Vodiče 

pro vyhledávání polohy budou vyvedeny pod poklopy armatur (vzdušník, kalník). Ve výšce 0,3m 

nad potrubím se položí výstražná fólie hnědé barvy. Zásyp rýhy bude proveden přírodním 

těženým lomovým kamenivem fr. 0-32mm hutněným ve vrstvách max. 300mm strojně. Povrch 

vozovky bude opraven provedením nových konstrukčních vrstev vozovky. 

Revizní šachta (Š33), v níž bude ukončena tlaková kanalizace, bude betonová vodotěsná 

z prefabrikovaných skruží DN 1000mm. Šachta se opatří litinovým poklopem s odvětráním typu 

BEGU (v komunikaci tř. zatížení D400). Šachta bude uložena na podkladním betonu tř. C16/20 tl. 

100mm se štěrkopískovým podsypem tl. 150mm. Zásypový materiál v okolí prefabrikátů bude 

proveden přírodním těženým kamenivem s hutněním po vrstvách tl. 300mm. 

 

Podrobný popis povolované změny stavby vodního díla před dokončením obsahuje projektová 

dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu 

odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

 

Určení polohy změny stavby vodního díla před dokončením:    

výtlak V1   X =  1 106 219,31 Y =  463 253,64 (začátek) 

   X =  1 106 537,48 Y =  463 487,03 (konec – šachta Š33) 

stoka 5,7m  X =  1 106 542,00 Y =  463 490,54 (konec kanalizace) 

 

Změnu stavby vodního díla před dokončením je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 2166, 

2159, 1356/2, 2385/7, 2385/5, v k.ú. Šenov u Ostravy, obci Šenov, kraji Moravskoslezském. 

 

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, je: 

 

1. Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ 00297291  

2. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567  

3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063  

4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, IČ 24729035  

5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ 

45193665  

 

V ostatním zůstane citované rozhodnutí č. 525/20/VH ze dne 15. července 2020, č. j. 

SMO/320635/20/OŽP/Nav, sp. zn. S-SMO/337011/19/OŽP/10, nezměněno. 

 

Odůvodnění: 
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Na základě žádosti žadatele, kterým je Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ 

00297291, bylo dne 9. června 2021 zahájeno vodoprávní řízení o povolení změny stavby vodního 

díla „Doplnění kanalizace Šenov – lokalita kolem ulice K Hájence“ před dokončením dle ust. § 

15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a dle ust. § 118 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Oznámením ze dne 2. srpna 2021 vedeným pod č.j. SMO/417636/21/OŽP/Nav, spis.zn. S-

SMO/308785/21/OŽP/4 odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil 

zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení v souladu s ust. § 

112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později 

uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným 

orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným 

závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. 

 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky. 

 

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od 

místního šetření a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost 

poskytuje dostatečný podklad pro povolení navrhované stavby. 

 

 

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující: 

 

Rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 525/20/VH o 

povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška ze dne 15. července 2020, č. j. 

SMO/320635/20/OŽP/Nav, sp. zn. S-SMO/337011/19/OŽP/10. Rozhodnutí nabylo právní moci 

dne 19. srpna 2020. 

 

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí: 

- Koordinované závazné stanovisko č. 1765/2019, které vydal Magistrát města Ostravy, útvar 

hlavního architekta a stavebního řádu dne 18.10.2019, č.j. SMO/518993/19/ÚHAaSŘ/Koz 

- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, ze dne 30.9.2019, zn. POD/15308/2019/9232/822.05 

 

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních: 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ze dne 7.9.2020, zn. 

9773/V023687/2020/TE 

-   ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.9.2020, zn. 1110205420 

-   GasNet, s.r.o., ze dne 26.8.2020, zn. 5002204589 

-   CETIN a.s., ze dne 18.9.2020, č.j. 728176/20 

 

Dále byla předložena 2x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval a autorizoval Ing. 

Karel Hurt, č. autorizace 1102115, v srpnu 2020. 
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Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům 

dotčeným povolovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými 

povolovanou stavbou vodního díla, prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a 

aktuální katastrální mapy zájmového území. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení 

zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto: 

- účastníci řízení 

 

dle ust.  § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. žadatel a současně vlastník stavby a pozemků, na kterých bude stavba provedena (Město 

Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ 00297291) 

2. vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém bude stavba 

provedena a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému 

břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (GasNet, s.r.o., Klíšská 

940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 

Praha 9, IČ 04084063; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 

1235/169, 709 00 Ostrava, IČ 45193665; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

IČ 27232425) 

 

dle ust.  § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), 

může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má 

k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li 

být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

identifikováni následovně : parc. č. 2385/1, 2385/2, 2385/6, 2159, 2386, 2385/3, 2385/4, 

2387, 2388, 2395, 2396, 1425/1, 2149, 2473, 2440/2, 2153, 2154, 2155/1, 2156/1, 2157/2, 

2157/4, 2157/7, 2157/10, 2157/11, 2158/1, 2158/2, 2158/3, 2158/4, 2158/5, 2166, 2252, 

2253/3, 2253/5, 2256, 2259, 2268, 2269, 2270, 2383, 2384, 2406, 2407, 2409/1, 2422/2, 

2422/7, 2422/9, 2422/10, 2422/11, 2422/12, 2422/13, 2422/14, 2422/16, 2422/18, k. ú. Šenov 

u Ostravy. 

 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z 

hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, 

technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení 

podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva 

jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 

výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č. 279/21/VH ze dne 24. září 

2021.  

 

 

Údaje o vodoprávní evidenci: 
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Údaje oprávněného: 

Obchodní firma nebo název:   Město Šenov 

Sídlo:    Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 

IČ:   00297291 

 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název vodního díla:  „Doplnění kanalizace Šenov – lokalita kolem ulice K 

Hájence“ 

Identifikátor kraje:   CZ0806 

Název kraje:    Moravskoslezský 

Identifikátor obce:    598798                   

Název obce:     Šenov 

Identifikátor kat. území:    762342 

Název katastrálního území:    Šenov 

IDVT:      - 

Jméno vodního toku:   -  

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:  2-03-01-0720-0-00 - Lučina 

Hydrogeologický rajon:                                 2261 - Ostravská pánev - ostravská část 

 

Přímé určení polohy: 

výtlak V1   X =  1 106 219,31 Y =  463 253,64 (začátek) 

   X =  1 106 537,48 Y =  463 487,03 (konec – šachta Š33) 

stoka 5,7m  X =  1 106 542,00 Y =  463 490,54 (konec kanalizace) 

 

Název a kód vodního útvaru:  Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku 

Ostravice (HOD_0670) 

 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

400 – Stavební povolení k vodním dílům 

440 – Vodní díla – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren 

odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do 

kanalizací 

  441 – stoková síť 

870 – Další správní akty správního úřadu 

 

 

Poučení účastníků: 
 

Proti tomuto rozhodnutí můžou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke 

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 

spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 

předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

 

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a 

přípustné odvolání odkladný účinek. 
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Rozhodnutí obdrží 

- účastníci řízení 

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 112 odst. 1 a § 115 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a souladu s § 144 odst. 6 

zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník 

řízení dle ust.  § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů: 

 

1. Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ 00297291 (DS) 

2. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (DS) 

3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 (DS) 

4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, IČ 24729035 (DS) 

5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ 

45193665 (DS) 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům 

řízení dle ust.  § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodnutí dle § 112 odst. 1 a § 115 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. 

 

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické 

infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má                

k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být 

toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni 

následovně : 

parc. č. 2385/1, 2385/2, 2385/6, 2159, 2386, 2385/3, 2385/4, 2387, 2388, 2395, 2396, 1425/1, 

2149, 2473, 2440/2, 2153, 2154, 2155/1, 2156/1, 2157/2, 2157/4, 2157/7, 2157/10, 2157/11, 

2158/1, 2158/2, 2158/3, 2158/4, 2158/5, 2166, 2252, 2253/3, 2253/5, 2256, 2259, 2268, 2269, 

2270, 2383, 2384, 2406, 2407, 2409/1, 2422/2, 2422/7, 2422/9, 2422/10, 2422/11, 2422/12, 

2422/13, 2422/14, 2422/16, 2422/18, k. ú. Šenov u Ostravy. 

 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí doručuje 

v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou. 

 

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce 

Městského úřadu Šenov se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. 

 

- dotčené orgány  

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody 

2. Městský úřad Šenov, odbor výstavby a životního prostředí (DS) 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA 

vedoucí oddělení 

vodního hospodářství 

elektronicky podepsáno 
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- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné vrácení               

na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy: 

1.  MMO, odbor vnitřních věcí 

2.  Městský úřad Šenov, úřední deska (DS) 

 

 

 

.........................................                                                   .......................................                                                            

VYVĚŠENO                                                                        SŇATO 

 

....................................................... 

                                                                 razítko úřadu 

              ..........................................                                                  .......................................   

                           podpis                                                                                     podpis 
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