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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení §§ 10, 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) a dle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
změně některých zákonů (dále jen zákon o vodách) ve znění pozdějších předpisů, s působností
speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodách a § 15 odst. 1) písm. d)
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 115 zákona o vodách a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 25.1.2012 podal

navrhovatel, kterým je - Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice, IČ: 00635685
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: podle § 15 odst.1 zákona o vodách, § 115
stavebního zákona a § 5 a 6 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu –

ke stavbě vodního díla:

vydává stavební povolení

„Zástavba RD – lokalita Za hřištěm v obci Štarnov – odvodnění území“
Stavba se nachází v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, v obci Štarnov, na pozemcích parc.č. 270/1,
270/2, 270/3, 270/13, 1075/2, 1075/3, 1075/1 v k. ú. Štarnov, dílčí hydrologické pořadí 4-10-03-078.
Základní údaje o stavbě:
Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu dešťové kanalizace pro odvedení povrchových vod
z komunikace a mělce podpovrchových vod z drenáží pod novou komunikací v lokalitě „Za hřištěm“
pro novou zástavbu RD. Kanalizace je navržena z trub PVC SN12, DN 400 v délce 61,80m, DN 300
v délce 50,80m a DN 250 v délce 276,40m. Revizní šachty budou betonové prefabrikované DN 1000
s litinovými poklopy. Na dešťovou kanalizaci budou napojeny uliční vpusti, které jsou součástí stavby
komunikace. Drenáže pod konstrukčními vrstvami komunikace budou na stoku napojeny navrtáním do
revizních šachet nebo uličních vpustí. Vyústění dešťové kanalizace do vodního toku Aleš bude
provedeno novým výústním objektem. Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s technickou
infrastrukturou. Další podrobnosti jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci vypracované
společností VISSO s.r.o., Tovární 41, 772 11 Olomouc a schválené autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby Ing. Antonínem Hanákem, ČKAIT 1200868 v 06/2010.
Rozsah stavby:
Projektovaná dešťová kanalizace je navržena z trub PVC, SN 12
Stoka D1

PVC DN 400 – 61,80m
PVC DN 300 – 50,80m
PVC DN 250 – 119,30m

Stoka D2
Stoka D3
Celkem:

PVC DN 250 - 37,50m
PVC DN 250 - 120m
389,40m

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3. zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto
podmínky a povinnosti:
1. Se stavbou může být započato, až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá
stavebník od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.
2. Před zahájením zemních prací požádá stavebník vlastníky technické infrastruktury o vytyčení sítí
v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od
vlastníků technické infrastruktury, účastníků řízení a dotčených orgánů, která jsou
nedílnou součástí schválené projektové dokumentace - dokladové části (viz jejich výčet
v odůvodnění)
3. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním
úřadem, schválené autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Antonínem
Hanákem, ČKAIT 1200868, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a NV č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
5. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude řešena
s přihlédnutím k ČSN DIN 18 920 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů. Případný zásah do vzrostlé zeleně bude projednán s příslušným orgánem
ochrany přírody a krajiny.
6. V době přípravy stavby stavebník oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR
v Brně, Královopolská 147, 612 00 Brno. Stavebník na základě předložené písemné dohody
umožní provedení záchranného archeologického výzkumu ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č.
20/1987 Sb. v platném znění. Termín zahájení zemních prací musí být této instituci písemně
ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli
stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění
stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany stavebníka zajištěn bezpečný přístup
k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení
a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek
integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
8. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného
prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit
provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou
prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
9. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném
případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
10. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatní technickou infrastrukturou si stavebník před
zasypáním rýhy nechá od jednotlivých vlastníků těchto sítí potvrdit.
11. Potrubí v manipulačním pásmu toku (6m od břehové hrany) musí být dostatečně únosné pro
pojezd těžkou mechanizací správce toku 25t.
12. Z důvodu zanesení toku pod nově budovaným výustním objektem bude provedeno pročištění
vodního toku.
13. Při stavebních pracích v rámci akce musí být stavební materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít
k jeho eroznímu smyvu do koryta toku.
14. Po skončení stavebních pracích musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu
a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
15. Břeh ani koryto vodního toku nesmí být stavební činností narušeny nebo poškozeny.
16. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
17. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2014.
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18. Stavebník oznámí předem vodoprávnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.
19. Stavebník je povinen dle § 122 podat žádost na vydání kolaudačního souhlasu k užívání
dokončené stavby.
20. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších
předpisů, bude provedeno, před záhozem rýhy kanalizačních řadů, zaměření skutečného
provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem se zakreslením do
katastrální mapy. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je
možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému SJTSK bude předloženo odboru životního prostředí MÚ Šternberk, se žádostí na vydání
kolaudačního souhlasu.
21. K závěrečné prohlídce stavby je stavebník povinen předložit: dokumentaci skutečného provedení
stavby, protokol o předání a převzetí dokončené stavby (pokud byl pořízen), doklady o ověřených
vlastností výrobku (§ 156 stavebního zákona), doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
doklady o likvidaci odpadu vzniklého v průběhu stavby, zápisy o kontrole křížení technické
infrastruktury dotčené stavbou.
22. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
23. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Škody
vzniklé stavbou nebo v důsledku stavby na majetku právnických či fyzických osob budou do dne
podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebníkem uhrazeny dle platných právních
předpisů.
24. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude
provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
25. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou organizací ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního
zákona. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu
úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitého uvedení odborného
dozoru stavby.
26. Případné narušení či poškození stávající technické infrastruktury bude neprodleně nahlášeno jeho
vlastníku, opraveno a před záhozem protokolárně předáno.
Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu vodoprávního řízení vzneseny.

Odůvodnění:
Podáním ze dne 25. 1. 2012 požádal navrhovatel – Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice,
IČ: 00635685 o vydání stavebního povolení k vybudování (stavbě) vodního díla, uvedeného ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Návrh neobsahoval předepsané náležitosti. Z tohoto důvodu byl žadatel podle § 45 odst. 2 správního
řádu vyzván k odstranění nedostatků podání ve stanovené lhůtě a zároveň bylo rozhodnuto o
přerušení řízení přípisem ze dne 31. 1. 2012, č. j. 3862/2012/OŽP-39/2012/buc. Podání bylo doplněno
dne 6. 3. 2012.
Podle ust. § 6 vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, byla žádost doložena podle povahy vodního díla těmito
podklady:
-

projektová dokumentace 2 x,
plán kontrolních prohlídek stavby
kopie katastrální mapy, identifikace parcel
smlouvy o právu provést stavbu
územní rozhodnutí č. 31/11MÚ Šternberk, stavebního úřadu ze dne 26. 10. 2011, č. j. MEST
27048/2011 OS 758/2011 pir
souhlas MÚ Šternberk, stavebního úřadu ze dne 8. 3. 2012, č. j. MEST 7870/2012
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 4. 5. 2011, č. j.: 67674/11
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 12. 5. 2011, zn. 1774/11/153
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9. 5. 2011, zn. 001034324177
vyjádření VUSS Brno ze dne 1. 6. 2011, č. j.3917/18773/2011-1383-ÚP-OL
vyjádření MÚ Šternberk, odboru ŽP ze dne 7. 6. 2011, č. j. 17 449/2011/OŽP-2/2011/Klu
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-

stanovisko Povodí Moravy s. p. ze dne 17. 6. 2011, č. PM025137/2011-203/Pa a ze dne 17. 6.
2011, zn. PM025137/2011-203/Fa a ze dne 29. 7. 2011 zn. PM032616/2011-203/Ve
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 27. 6. 2011 č. j. 20744/2011/OŽP/Va
doklad o zaplacení správního poplatku
hydrogeologický posudek zpracovaný RNDr. Pavlem Vavrdou v 02/2012

Podle ustanovení § 115 zákona o vodách a dle příslušných ust. stavebního zákona oznámil dne 12. 3.
2012 pod č. j. 7955/2012/OŽP-39/2012/buc vodoprávní úřad dotčeným orgánům a účastníkům řízení
zahájení vodoprávního řízení.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního projednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně upozornil, že na později podané
námitky nebude možno, podle § 115 odst. 8 zákona o vodách, brát zřetel.
Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.
Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury byly
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
K projektové dokumentaci stavby vodního díla se vyjádřilo Povodí Moravy s. p. Ve stanovisku č. j.
PM032616/2011-203/Ve ze dne 29. 7. 2011 Povodí Moravy s. p. požadovalo, aby dešťové vody
v maximálně možné míře byly uváděny do vsaku nebo docházelo k jejich zdržení v souladu s vyhl. č.
501/2006 Sb.
V rámci vodoprávního řízení byl předložen hydrogeologický posudek zpracovaný odbornou osobou
v inženýrské geologii a hydrogeologii RNDr. Pavlem Vavrdou v 02/2012, z kterého vyplývá, že zemní
prostředí v prostoru dotčené lokality není možno absorbovat vody z klimatických srážek, které
spadnou na střechy RD, zpevněné plochy a dotčené obslužné komunikace. Neschopnost zemního
prostředí absorbovat tyto vody je dána jednak obecně nízkou propustností deluviálních hlín a jednak
vysokou hladinou podzemní vody. Na základě těchto skutečností bylo vodoprávnímu úřadu
doporučeno povolit odvedení vod do nejbližšího vodního toku.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě vydání
povolení, pro předmětnou stavbu, toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší:
stavebníku, vlastníkům stavbou dotčených pozemků, vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb.
Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl k závěru, že dalšími účastníky
tohoto řízení nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství.
MÚ Šternberk, odbor životního prostředí posoudil předmětnou záležitost a shledal, že předložená
projektová dokumentace včetně hydrogeologického posudku poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení této investiční akce a realizace projektu zásadně neovlivní poměry v dané oblasti, za
předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností.
Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.
Upozornění:
Nepřikročí-li oprávněný k realizaci stavby vodního díla do 2 let od nabytí právní moci tohoto
stavebního povolení, pozbývá toto rozhodnutí platnosti.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle (předá) stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
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.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle §§ 81, 82 a 83 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Šternberk, odboru životního
prostředí. 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 na náklady účastníka MÚ Šternberk. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí

Doručení:
Podle § 115 odst. 5 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno veřejnou
vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v
místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle § 25, 26 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na
adrese www.sternberk.cz).

vyvěšeno na úřední desce dne:

………………………………….

sejmuto z úřední desky dne:

………………………………….

K vyvěšení:
Úřední deska MÚ Šternberk
Úřední deska OÚ Štarnov

Obdrží:
účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská č. p. 932/11, 602 00 Brno
Lukáš Freml, Štarnov č.p.85, 783 14 Bohuňovice
Petra Fremlová, Štarnov č. p. Štarnov č. p. 85, 783 14 Bohuňovice
Petr Kovář, V Zahrádkách č. p. 2026/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
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Irena Kovářová, V zahrádkách č. p. 2026/2, 130 00 Praha 3
Iva Moudrá, Podskalí č. p. 533, 798 02 Mostkovice
Ing. Emil Moudrý, Podskalí č. p. 533, 798 02 Mostkovice
Drahomíra Hlochová, Štarnov č. p. 8, 783 14 Bohuňovice
Jiří Svozil, Býkovice-Lašťany č. p. 398, 783 16 Dolany u Olomouce
Pavlína Becková, 6. května č. p. 5, 783 14 Bohuňovice
Svatopluk Kubáček, Lašťany č.p.417, 783 15 Bělkovice-Lašťany
Vladimíra Kubáčková, Rožňavská č. p. 644/13, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Mgr. Martin Šamaj, Štarnov č.p.208, 783 14 Bohuňovice
MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, Štarnov č. p. 128, 783 14 Bohuňovice
PeadDr. Libuše Wiedermanová, Štarnov č.p.128, 783 14 Bohuňovice
Jiří Kaleta, Trusovická č. p. 458, 783 14 Bohuňovice
Martina Kamarádová, 6. května č. p. 109, 783 14 Bohuňovice
Ing. Petr Fukala, Praskova č. p. 800/16, 779 00 Olomouc 9
Ing. Aleš Fukala, Wolkerova č. p. 801/48, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Jiří Fukala, Praskova 800/16, 779 00 Olomouc
Tomáš Skopalík, Střelice č. p. 124, 783 81 Uničov
Marek Veselý, Pohořany č. p. 24, 783 16 Dolany u Olomouce
MUDr. Jaroslav Urbánek, Štarnov č. p. 169, 783 14 Bohuňovice
Eva Urbánková, Štarnov č. p. 169, 783 14 Bohuňovice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, 657 02 Brno 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č. p. 266/2, 140 00 Praha 4
dotčené orgány
Obecní úřad Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc
Krajská hygienická stanice, Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc
MÚ Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk
MÚ Šternberk, stavební úřad, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
MÚ Šternberk, odbor životního prostředí – odpady- zde
Na vědomí:
MÚ Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
spis
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