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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 66
odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále
podle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 104 odst. 2, písm.
c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších právních předpisů. Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a
ustanovení § 67 správního řádu, tímto žadateli:

Obci Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 70040915
zastoupené na základě plné moci společností
PROJEKTY VodaM, s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443
I.

vydává povolení

podle ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových z vodního díla „ČOV Jezernice“ na pozemku p.č. 2716/1 v kraji Olomouckém,
okrese Přerov, obci Jezernice, k.ú. Jezernice, vodní tok Jezernice, číslo hydrologického pořadí
4-11-02-051, hydrogeologický rajón Fluviální sedimenty v povodí Bečvy [163] .

ČOV JEZERNICE
Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod:
Průměrné povolené:
Maximální denní povolené:
Měsíční povolené:
Roční povolené:

2,24 l.s-1
5,45 l.s-1
14 323 m3.měs-1
172 tis.m3.rok-1
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Kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod:

BSK5

„p“
mg.l-1
20

„m“
mg.l-1
60

t.rok-1
1,412

CHSKCr

110

180

7,77

NL

30

70

2,119

40

1,059

„průměr“
N-NH4+

15

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
„m“ – maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
„průměr“ – uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být
překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků.
Počet napojených EO:

800

Pro vypouštění odpadních vod stanovují tyto podmínky a povinnosti:
1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu 10 let, a to od data
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Pro zjišťování koncentrace znečištění „p“ a „m“ ve vypouštěných odpadních vodách u
ukazatelů bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově
stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
3. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „p“ bude
prováděn 12 x ročně, v době předpokládaného max. zatížení, v odtokové části ČOV.
4. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „m“ bude
prováděn na základě požadavku příslušných vodoprávních úřadů v rámci jejich kontrolní
činnosti.
5. Rozbory vypouštěných odpadních vod budou prováděny v minimálním rozsahu: BSK5,
CHSK5, NL, N- NH4+, pH.
6. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách
budou prováděny prostřednictvím tzv. oprávněné laboratoře.
7. Vlastník ČOV je povinen každoročně do 31.1. nahlásit správci povodí tj. Povodí
Moravy s.p. skutečné množství a jakost vypouštěných odpadních vod za uplynulý
rok.
8. Protokoly rozborů vzorků budou archivovány a budou vždy k 31.01. následujícího roku
předávány vodoprávnímu úřadu.
9. Měření objemu odpadních vod bude prováděno indukčním průtokoměrem na odtoku
z ČOV a bude prováděno 12 x ročně, v době předpokládaného max. zatížení.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona práva a povinnosti vyplývající z povolení k
nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo
stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky, nebo stavby budou i nadále
sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto
pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze
vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků, nebo
staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu
nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do
2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.
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II.

vydává povolení

podle ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových z vodního díla „ČOV Familie“ na pozemku p.č. 2565/98 v kraji
Olomouckém, okrese Přerov, obci Jezernice, k.ú. Jezernice, vodní tok Jezernice, číslo
hydrologického pořadí 4-11-02-051, hydrogeologický rajón Fluviální sedimenty v povodí Bečvy
[163] .
ČOV FAMILIE
Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod:
0,21 l.s-1
1,33 l.s-1
3 495 m3.měs-1
42 tis.m3.rok-1

Průměrné povolené:
Maximální denní povolené:
Měsíční povolené:
Roční povolené:

Kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod:

BSK5

„p“
mg.l-1
25

„m“
mg.l-1
60

t.rok-1
0,165

CHSKCr

100

150

0,66

NL

30

60

0,199

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
„m“ – maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
Počet napojených EO:

80

Pro vypouštění odpadních vod stanovují tyto podmínky a povinnosti:
1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu 10 let, a to od data
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Pro zjišťování koncentrace znečištění „p“ a „m“ ve vypouštěných odpadních vodách u
ukazatelů bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově
stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
3. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „p“ bude
prováděn 4 x ročně, v době předpokládaného max. zatížení, v odtokové části ČOV.
4. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „m“ bude
prováděn na základě požadavku příslušných vodoprávních úřadů v rámci jejich kontrolní
činnosti.
5. Rozbory vypouštěných odpadních vod budou prováděny v minimálním rozsahu: BSK5,
CHSK5, NL.
6. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách
budou prováděny prostřednictvím tzv. oprávněné laboratoře.
7. Vlastník ČOV je povinen každoročně do 31.1. nahlásit správci povodí tj. Povodí
Moravy s.p. skutečné množství a jakost vypouštěných odpadních vod za uplynulý
rok.
8. Protokoly rozborů vzorků budou archivovány a budou vždy k 31.01. následujícího roku
předávány vodoprávnímu úřadu.
10. Měření objemu odpadních vod bude prováděno indukčním průtokoměrem na odtoku
z ČOV a bude prováděno 12 x ročně, v době předpokládaného max. zatížení.
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Podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona práva a povinnosti vyplývající z povolení k
nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo
stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále
sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto
pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze
vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků a nebo
staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu
nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do
2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.
III.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona pro stavbu
vodního díla:

„JEZERNICE – KANALIZACE A ČOV“.
Stavba vodního díla je realizována na pozemcích parc. č. 1568, 1580, 1594, 1617, 1633/2,
1640/2, 1655/2, 1581, 1593, 1607, 1616, 1633/1, 1640/1, 1655/1, 1554, 1553, 2677/1, 1606,
2716/1, 2691/2, 2692/1, 2692/5, 226/4, 2689/1, 227/7, 227/6, 227/5, 227/3, 2725/1, 224/35,
2689/2, 224/11, 2688, 2724/6, 2720, 225/1, 224/30, 224/51, 2723/1, 213, 2719, 214, 3101,
2725/19, 2725/4, 2668, 2725/16, 2724/1, 2724/21, 2724/20, 2725/30, 2724/8, 2725/24, 2663/2,
2663/1, 2663/5, 2662/1, 2724/9, 93/3, 2655/1, 2519, 2521/5, 2520/2, 2522/1, 2522/2, 2523,
2524/5, 2524/2, 2559/16, 2521/10, 2710/6, 2710/5, 2710/7, 2710/4, 2710/3, 2710/2,2710/1,
2650, 2559/5, 2559/17, 2559/18, 2648, 2559/51, 2559/52, 2559/90, 2568, 2567, 2565/98 vše
k.ú. Jezernice.
Stavba vodního díla „JEZERNICE – KANALIZCE A ČOV“ se skládá se stavebních objektů:

SO 01 Splašková kanalizace Jezernice:
bude proveden v tomto rozsahu:
− Splaškové
kanalizační
gravitační
stoky
budou
vybudovány
z plnostěnného
polypropylénového potrubí kruhové únosnosti SN 10 profilu DN 300 délky 370,0 m a v profilu
DN 250 celkové délky 3 395,0 m. Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou
osazeny typové betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu, celkový počet 134 ks.
− V rámci stavebního objektu SO 01 je řešeno vysazení 155 ks odboček na veřejných stokách
a v rámci bezvýkopové sanace stávající kanalizační stoky „A“ utěsnění otvorů do uličních
vpustí, dešťových svodů a přepojení 55 ks kanalizačních přípojek.
− V souběhu se stokou „B“ v úseku mezi šachtou ŠB22p a ŠB24 a v úseku mezi šachtou
ŠB27 a ŠB33 dlouhém 97,0 m je řešena přeložka stávajícího vodovodního potrubí PVC DN
100.
Název stoky
„A“ k rekonstrukci
„A“ nová
„A“ nová
„A-1“
„A-2“
„A-3“
„B“
„B-1“
„B-2“

Materiál, profil potrubí
Bezvýkopová sanace, DN 400
PP, DN 300
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
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Délka (m)
1 067,0
370,0
200,0
41,0
48,0
430,0
1794,0
85,0
79,0
4

„B-3“
„B-3-1“
„B-4“
„B-4-1“
„B-4-2“
„B-4-2-1“
„B-5“
„B-6“
„B-7“

PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
Bezvýkopová sanace, DN 400

Celkem

PP, DN 300
PP DN 250

182,0
42,0
87,0
56,0
186,0
36,0
126,0
32,0
71,0
1 067,0
370,0
3 495,0

SO 02 ČOV 800 EO Jezernice:
bude proveden v tomto rozsahu:
− Čistírna odpadních vod je řešena jako kompaktní blok sestávající se z jednotlivých zón
čistícího procesu, jehož technologické vybavení a stavební část jsou úsporně dispozičně
řazeny v kruhovém půdorysu, těsně spolu souvisí a vše je zastřešeno. ČOV je tvořena
dvěma stavebními objekty: vlastním čistícím blokem s provozní budovou včetně
automatického předčištění a zazemňovacími boxy, kam bude kal z kalojemu čerpán, staticky
svou vahou odvodňován a perforovaným systémem trubek shromažďována kalová voda a
samospádným potrubím vedena zpět na ČOV.
− Akumulační jímka před ČOV bude zřízena jako kruhová betonová prefabrikovaná nádrž.
Objem akumulační jímky spolu s retencí v ČS a v jednotlivých potrubích zajišťuje celkovou
retenci pro osmihodinové zdržení v případě výpadku elektrické energie. Z akumulační jímky
bude voda přivedena gravitačně do čerpací stanice v objektu čistírny.
− Odpad vyčištěné vody bude vyveden z prostoru čistírny z nerezového žlabu nad
dosazovacím prostorem propojovacím potrubím délky 4,0 m do kanalizační šachty Š2,
z které dále pokračuje v délce 37,0 m do vyústního objektu na břehu potoka Jezernice. Na
odtoku z ČOV jsou ve směrových lomech umístěny dvě kanalizační betonové prefabrikované
šachty kruhového průřezu. Betonový vyústní objekt má rozměry 1300x1200x1000 mm a je
uložen na betonový základ, břehy jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do
betonového lože na délku 1,0 m na každou stranu od osy potrubí. Konec potrubí je ukončen
žabí klapkou DN 250.
− Propojovací potrubí v areálu ČOV zahrnují trubní vedení mezi objekty kalového hospodářství
a kalojemem v délce 14,0 m z rozvodů plastového potrubí DN 200, popřípadě další venkovní
trubní propojení, které bude nutno zřídit pro zajištění optimální funkce čistírny (výtlak kalu).
− Budova kalového hospodářství, jejímž účelem je vysoušení kalu a skladování mimo kalojem
umístěný uvnitř ČOV. Jedná se o samostatně stojící objekt umístěný v těsné blízkosti
čistírny, kam se čerpají kaly z kalojemu pomocí výtlaku DN 80.
SO 03 Splašková kanalizace Famílie:
bude proveden v tomto rozsahu:
− Jedná se o odkanalizování místní části obce Jezernice Famílie z PP DN 250 délky 1034,0
m, která bude ukončena na nově budované čistírně odpadních vod Familie. Součástí
výstavby kanalizace je vysazení 37 ks odboček na veřejných stokách. Ve směrových a
výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované šachty
kruhového průřezu, celkový počet 28 ks.
Název stoky, odbočky
„F“

Materiál, profil potrubí
PP, DN 250
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Délka (m)
530,0
5

„F-1“
„F-1-1“
„F-2“
„F-3“
„F-4“
Celkem

PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250
PP, DN 250

254,0
25,0
35,0
157,0
33,0
1034,0

SO 04 ČOV 80 EO Jezernice – Famílie:
Stavba vodního díla bude provedena v tomto rozsahu:
− Jedná se o výstavbu typové čistírny odpadních vod s jemnobublinnou aerací, kde všechny
procesy čištění jsou sdruženy v jedné nádrži.
− Odpad vyčištěné vody bude vyveden z prostoru čistírny z žlabu nad dosazovacím prostorem
propojovacím potrubím DN 200 délky 3,0 m do kanalizační šachty, odkud pokračuje
potrubím profilu DN 250 délky 152,0 m do vyústního objektu na soutoku tří drobných
vodotečí. Vyústní objekt má rozměry 1300x1200x1000 mm a je uložen na betonový základ,
břehy jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože na délku 1 m na
každou stranu od osy potrubí.
− Propojovací potrubí v areálu ČOV zahrnuje trubní vedení mezi šachtou ŠF1 a ČOV a
propojení odpadu ČOV a Š4. Jedná se o pastové potrubí celkové délky 4,20 m.
SO 05 Dešťová kanalizace Jezernice:
Stavba vodního díla bude provedena v tomto rozsahu:
− Jedná se o výstavbu dešťových kanalizačních stok z PP DN 300 délky 282,0 m. Na odbočky
pro napojení uličních vpustí je navrženo potrubí PP DN 150 délky 233,5 m. Ve směrových a
výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované šachty
kruhového prořezu, celkový počet 11 ks. Podél krajské komunikace III/4377 je osazeno 27
ks dešťových uličních vpustí.
Název stoky, odbočky
„D-1“
„D-2“
„D-3“
„D-4“
Odbočka DN 300
Odbočky od UV
Celkem

Materiál, profil potrubí
PP, DN 300
PP, DN 300
PP, DN 300
PP, DN 300
PP, DN 300
Plast, DN 150
PP, DN 300
Plast, DN 150

Délka (m)
39,5
105,0
14,0
106,0
17,5
233,5
282,0
233,3

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby vypracovaném společností PROJEKTY
VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 70040915, zak.číslo 03.450, ověřené Ing.
Blaženou Důjkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, ČKAIT 1201449.
Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a
ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace vypracované
společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 70040915,
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zak.číslo 03.450, datum 05/2010, ověřené Ing. Blaženou Důjkovou, autorizovaným
inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1201449.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o
ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu
vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude
právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm
uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Při výstavbě je nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. Stavební organizace jako původce odpadů a osoby
oprávněné k nakládání s odpady jsou povinny vést evidenci odpadů dle § 21 vyhlášky č.
383/2001 Sb., povinnosti původce odpadů stanoví § 16 zákona č. 185/2001 Sb.Evidence
odpadů a doklady o jejich zneškodňování budou předloženy ke kolaudaci.
6. Stavebník je povinen před zahájením stavby vytýčit všechna podzemní a nadzemní
vedení. Stavební práce budou prováděna tak, aby nedošlo k poškození těchto
inženýrských sítí. Předání sítí správcům bude provedeno protokolárně.
7. Při provádění protlaku při křížení s vodním tokem nesmí vlivem vybudování
zápichové a koncové jámy dojít k narušení břehového opevnění event. k destrukci
dna vodního toku.
8. Při křížení stavby s vodním tokem překopem a v úseku stok „B-4-1“ a „ B- 4-2“
musí být dodrženo opevnění dna záhozem dle předložené PD.
9. Patky rovnané z lomového kamene budou zapuštěny minimálně do hloubky 500
mm a opevnění svahu rovnaninou z lomového kamene bude provedeno v tloušťce
minimálně 300-400 mm.
10. Výústní objekty dešťových tok, které budou zaústěny do vodního toku Jezernice,
budou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože ne vzdálenost
1000 mm na každou stranu od osy potrubí.
11. Při zřízení věstních objektů a objektů při křížení vodního toku Jezernice, je nutné
se správcem majetku vytvořit smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene. (
kompetence útvaru pro správu majetku Povodí Moravy s.p., Závodu Horní Morava,
U dětského domova 263, 773 03 Olomouc).
12. Zahájení prací v záplavovém území vodního toku Jezernice je nutné nahlásit
Povodí Moravy s.p., Provoz Valšské Meziříčí.
13. Po skončení prací bude v tištěné i digitální formě zasláno na Povodí Moravy s.p.,
Závod Horní Morava zaměření skutečného provedení stavby.
14. Investor je povinen dodržet podmínky dotčených orgánů a dotčených správců
inženýrských sítí.
− Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne zn.: 1032103453
ze dne 14.2.2011
− Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce,
a.s., zn.: 1032439038 ze dne 14.2.2011; zn.: 1032198841 ze dne 2.2.2011
− Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne zn.: 1031905273
ze dne 2.2.2011, zn.: 1023402759 ze dne 21.8.2009
− Vyjádření k přeložce zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4 zn.: 1027566212 ze dne 22.6.2011
− Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 –
Michle, č.j.: 13437/11 ze dne 31.1.2011
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−
−
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn.:
286/11/153 ze dne 24.1.2011
Vyjádření Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov, zn.:
2011/189/PVP/132 ze dne 25.2.2011
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih,
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov, zn.: SSOK JIH – 5212/2011 ze dne 24.3.2011, zn.:
SSOK SU JIH – 6756/09 ze dne 4.11.2009, zn.: SSOK SU JIH – 7162/09, SSOK JIH –
2127/2009 ze dne 23.1.22009, zn.: SSOK SU JH – 6756/09, SOOK JH 1992/2010 ze
dne 28.1.2010
Vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému voru 25a,
130 00 Praha 3, zn.: 231100312 ze dne 3.2.2011, zn.: 231001001 ze dne 7.4.2010
Stanovisko POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE, Územní odbor vnější služby Přerov, Dopravní
inspektorát Přerov, P.O.BOX 74, ul. U Výstaviště 3183/18, č.j: KRPM-57282/ČJ-2009070806/621 ze dne 3.12.2009, č.j: KRPM-867-33/ČJ-2010-140806 ze dne 14.4.2010
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771
00 Olomouc, č.j.: 391/4366/2010 ze dne 11.11.2009
Vyjádření Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje,
Pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 00 Přerov, zn.: Jezernice 331 09 ze dne
30.10.2009
Vyjádření Obecní úřad Jezernice, 751 31 Jezernice 206, č.j.: 945/2009 ze dne
12.11.2009
Rozhodnutí Obecní úřad Jezernice, silniční správní úřad, 751 31 Jezernice 206, č.j.:
160/2010 ze dne 8.3.2010
Rozhodnutí Obecní úřad Jezernice, silniční správní úřad, 751 31 Jezernice 206, č.j.:
159/2010 ze dne 8.3.2010
Vyjádření Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám.
T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, č.j.: MU/20917/2009/ŽP-VH ze dne
23.11.2009
Vyjádření Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám.
T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, č.j.: MU/03622/2010/ŽP-VH ze dne
22.2.2010
Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, sp.zn. KÚOK/15200/2010/OŽPZ/7288 ze dne
17.2.2010.
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751
31 Lipník nad Bečvou (závazné stanovisko č.j.: MU/03049/2010/ŽP-LHM ze dne
19.2.2011)
• stavba bude provedena podle předložené technické dokumentace
• v případě potřeby bude investorem zajištěn záchranný transfer živočichů a jejich
vývojových stádií
• použité mechanizační prostředky budou v takovém technickém stavu, aby
nedocházelo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod
• výstavbou nebudou poškozeny okolní břehové porosty
• v případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, bude
proveden záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který
provede příslušná pověřená MO ČRS Lipník nad Bečvou, se sídlem J.V.Sládka
1460, Lipník n./B. (zast. Jan Krčma, tel. 608436876). Finanční náklady spojené
s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby dle § 67
odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
• v úsecích souběhu kanalizace s tokem budou břehy opevněny rovnaninou
z lomového kamene, vyústní objekty budou opevněny dlažbou z lomového
kamene
Obec Jezernice – KANALIZACE“ – SP
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−

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751
31 Lipník nad Bečvou (závazné stanovisko č.j.: MU/03048/2010/ŽP/VO ze dne
23.2.2011)
• stavba bude realizovaná podle předložené projektové dokumentace zpracované
firmou Projekty Vodam s.r.o. Hranice
• trasa kanalizace bude vedena po zemědělských pozemcích parc.č. dle PK 1553,
1554 v k.ú. Jezernice, parc.č. dle KN 1553/1, 227/7, 227/6, 227/5, 227/3, 227/1,
224/11, 214, 2522/1, 2522/2, 2523, 2524/5, 2524/2, 2559/16, 2710/5, 2710/7,
2710/2, 2559/5, 2559/17, 2559/18, 2559/51 v k.ú. Jezernice
• výkopové práce na zemědělských pozemcích budou prováděny především v době
vegetačního klidu, po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem
takovým, aby bylo co nejméně ztěžováno obhospodařování zemědělských
pozemků
• podzemní vedení bude uloženo v zemi s minimální výškou krytí 0,8 m
• v pracovním pruhu bude provedena skrývka ornice, ve vlastním výkopu bude
zvlášť sejmuta i podorniční vrstva
• pozemky narušené uvedenou stavbou budou bezprostředně po jejím ukončení
uvedeny do původního stavu, kulturní vrstvy budou zpětně rozprostřeny na
původním pozemku, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemku a
využity jiným vhodným způsobem
• investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či
plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
− Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751
31 Lipník nad Bečvou (souhlas č.j.: MU/12168/2010/ŽP-ODOVZ ze dne 08.07.2010)
• Souhlas podle § 9 zákona je závazným stanoviskem podle § 149 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. V souladu s § 10 odst. 1 zákona je
tento souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu závaznou součástí
rozhodnutí, které budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Platnost
souhlasu s vynětím je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se
současně s prodloužením platnosti rozhodnutí podle zvláštních právních
předpisů.
• Tento souhlas neopravňuje investora k zahájení výstavby. Odnětí půdy ze ZPF
nabude účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení, případně ve lhůtě
v něm uvedené.
• Odvody pro výše uvedené vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu
nebudou v souladu s § 11 odst. 3 písm. b) orgánem ochrany zemědělského
půdního fondu předepsány.
• V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona zajistí investor před vlastními výkopovými
pracemi na vlastní náklad skrývku ornice o průměrné mocnosti 25 cm. Orniční
vrstva o celkovém objemu cca 568 m3 bude sejmuta z celé odnímané plochy před
zahájením stavebních prací, uložena na mezideponii a bude použita na terénní
úpravy po dokončení stavby a k úpravě okolních pozemků. Tímto souhlasem
zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné
zájmy uživatelů.
• Před zahájením stavby (ve smyslu bodu 2 podmínek tohoto souhlasu) je investor
povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo
k neoprávněnému záboru zem. půdního fondu.
• Podmínky a skutečnosti v tomto souhlase uvedené může na návrh investora
orgán ochrany ZPF změnit v řízení o změně rozhodnutí vydaných podle
stavebního zákona.
• Na řízení podle § 9 odst.3 zákona č.334/1992 Sb. se nevztahují předpisy o
správním řízení.
15. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřené ve vodoprávním
řízení. Musí být veden stavební deník.
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16. Stavební mechanizmy budou v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům
ropných látek a následné kontaminaci podzemních vod.
17. Stavbu bude provádět: Na základě výběrového řízení firma mající k této činnosti
oprávnění. Po skončení výběrového řízení, nejpozději před zahájením stavby bude
Městskému úřadu Lipník nad Bečvou, odboru životního prostředí sdělen název této firmy
a doložen doklad prokazující její oprávnění k provádění navrhované stavby.
18. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody
neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny, nebo nahrazeny.
19. Stavba bude dokončena do: 10/2013, doba trvání 18 měsíců.
Pro užívání stavby stanoví speciální stavební úřad, tj. Městský úřad Lipník nad Bečvou,
odbor životního prostředí, podle ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona tyto
podmínky:
1. Speciální stavební úřad, tj. MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, stanovuje,
že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze
výstavby:
− Zahájení stavby – odhad 05/2012 dle získání dotací z Evropských fondů
− Dokončení stavby – výstavba se odhaduje na 18 měsíců
2. Pro stavbu bude stanoven zkušební provoz
3. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému žadatel zejména
doloží:
− popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního
povolení, výkresy provedených změn
− protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace
− doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (atesty, certifikáty výrobků)
− projektová dokumentace, ověřená vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení
− předávací protokol stavby
− provozní řád
− osvědčení firmy, provádějící stavební práce

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
− Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 70040915
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Během stanoveného termínu, nebyla vodoprávnímu úřadu doručena žádná námitka ani
připomínka k řízení od účastníků řízení a dotčených správních úřadů.
Odůvodnění:
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí obdržel dne 17.05.2011 žádost
Obce Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 70040915, o povolení k
vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových a o vydání stavebního povolení
na stavbu vodního díla „Jezernice – Kanalizace a ČOV“.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
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Během vodoprávního řízení byla žadatelem doložena tato rozhodnutí, vyjádření a souhlasy a
jiné doklady:
-

-

-

-

-

-

projektová dokumentace vypracovaná společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova
158, 753 01 Hranice, IČ: 70040915, zak.číslo 03.450, datum 05/2010, ověřené Ing.
Blaženou Důjkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, ČKAIT 1201449.
kopie katastrální mapy
výpisy z katastru nemovitostí
dohody s vlastníky nemovitostí o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
plán kontrolních prohlídek stavby
územní rozhodnutí č. 1/2011 vydané Městským úřadem Lipník nad Bečvou, stavebním
úřadem pod č.j.: MU/00382/2011/SÚ-UŘLIP1/549 ze dne 11.01.2011, které nabylo právní
moci dne 18.2.2011.
souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Lipník nad Bečvou,
stavebním úřadem pod č.j.: MU/07322/2011/SÚ-UŘLIP1/549, spis. Zn.: MU/24997/2009/549
ze dne 30.03.2011
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne zn.: 1032103453 ze
dne 14.2.2011
Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.,
zn.: 1032439038 ze dne 14.2.2011; zn.: 1032198841 ze dne 2.2.2011
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne zn.: 1031905273 ze
dne 2.2.2011, zn.: 1023402759 ze dne 21.8.2009
Vyjádření k přeložce zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín 4 zn.: 1027566212 ze dne 22.6.2011
Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 –
Michle, č.j.: 13437/11 ze dne 31.1.2011
Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn.: 286/11/153
ze dne 24.1.2011
Vyjádření Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov, zn.:
2011/189/PVP/132 ze dne 25.2.2011
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, Kostelecká
55, 796 56 Prostějov, zn.: SSOK JIH – 5212/2011 ze dne 24.3.2011, zn.: SSOK SU JIH –
6756/09 ze dne 4.11.2009, zn.: SSOK SU JIH – 7162/09, SSOK JIH – 2127/2009 ze dne
23.1.22009, zn.: SSOK SU JH – 6756/09, SOOK JH 1992/2010 ze dne 28.1.2010
Vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému voru 25a, 130
00 Praha 3, zn.: 231100312 ze dne 3.2.2011, zn.: 231001001 ze dne 7.4.2010
Stanovisko POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE, Územní odbor vnější služby Přerov, Dopravní inspektorát
Přerov, P.O.BOX 74, ul. U Výstaviště 3183/18, č.j: KRPM-57282/ČJ-2009-070806/621 ze
dne 3.12.2009, č.j: KRPM-867-33/ČJ-2010-140806 ze dne 14.4.2010
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00
Olomouc, č.j.: 391/4366/2010 ze dne 11.11.2009
Vyjádření Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště
Přerov, Tovačovská 300, 750 00 Přerov, zn.: Jezernice 331 09 ze dne 30.10.2009
Vyjádření Obecní úřad Jezernice, 751 31 Jezernice 206, č.j.: 945/2009 ze dne 12.11.2009
Rozhodnutí Obecní úřad Jezernice, silniční správní úřad, 751 31 Jezernice 206, č.j.:
160/2010 ze dne 8.3.2010
Rozhodnutí Obecní úřad Jezernice, silniční správní úřad, 751 31 Jezernice 206, č.j.:
159/2010 ze dne 8.3.2010
Vyjádření Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka
89, 751 31 Lipník nad Bečvou, č.j.: MU/20917/2009/ŽP-VH ze dne 23.11.2009
Vyjádření Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka
89, 751 31 Lipník nad Bečvou, č.j.: MU/03622/2010/ŽP-VH ze dne 22.2.2010
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Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, sp.zn. KÚOK/15200/2010/OPŽP/7288 ze dne
17.2.2010.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MU/12033/2011/ŽP-VH a
sp.zn.: MU/12031/2011/3726/2/ŽP-VH ze dne 06.06.2011. Tímto oznámením o zahájení
vodoprávního řízení byla současně stanovena lhůta pro účastníky řízení a dotčené orgány státní
správy pro navrhování důkazů, činit jiné návrhy, námitky a připomínky s upozorněním, že na
důkazy, návrhy a námitky, které nebudou uplatněny ve stanovené lhůtě, nebude možno
v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona brát zřetel. Od
ústního jednání spojeného s místním šetřením bylo upuštěno pro znalost místních poměrů, a
jelikož žádost tvoří dostatečný podklad pro posouzení. Během stanovené lhůty nebyla
vodoprávnímu úřadu doručena žádná námitka ani připomínka od účastníků řízení a dotčených
orgánů státní správy.
Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu
s ustanovením vodního zákona a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že stavbou
vodního díla nedojde k ohrožení zájmů ani nebudou omezena či ohrožena práva a právem
chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního řízení a nedojde k ohrožení životního
prostředí, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavebník
má právo k pozemkům a nemovitostem, které mu dovoluje zamýšlenou stavbu realizovat.
Po provedeném vodoprávním řízení a na základě prostudovaných předložených podkladů
rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je ve výroku uvedeno.
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu) :
Za účastníky řízení byli v tomto řízení pojati všichni vlastníci pozemků, na kterých má být záměr
realizován a správci inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, jejíž zařízení a stavby budou
předmětnou stavbou přímo dotčeni, správci vodního toku a povodí. Dále jsou to vlastníci
pozemků a staveb sousedící s pozemky, na kterých bude stavba vodního díla realizována.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání v souladu s § 83 odst. 1 správního
řádu, 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
dní ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí,
se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad
Bečvou, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního
prostředí.
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění je nepřípustné.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
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Přílohy pro stavebníka:
1.
Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2.
Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 písm. i) sazebníku zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů, ve výši 3000,- Kč byl
zaplacen bezhotovostně dne 5.10.2011.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 15 dní na úřední desce Městského úřadu Lipník nad
Bečvou. Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů .
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
Vyvěšeno ………………………………. Sejmuto……………………..……. podpis…………..…………

Potvrzení o zveřejnění na elektronické desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou
Vyvěšeno ……………………………….. Sejmuto…………………………….. podpis………………….

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Jezernice:
Vyvěšeno…………………………..…Sejmuto………………………………podpis………………….….

Potvrzení o zveřejnění na elektronické desce Obecního úřadu Jezrnice
Vyvěšeno ………………….………….. Sejmuto …………………………….. podpis …………………..

Rozdělovník:
Účastníci správního řízení o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
− Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, zastoupena na základě plné
moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
− Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou
Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla (doporučeně do vlastních
rukou na dodejku):
− Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, zastoupena na základě plné
moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
− ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány (doporučeně):
− Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad
Bečvou
− Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75,
750 02 Přerov
− Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, odloučené pracoviště Olomouc, 1. máje 1, 771
11 Olomouc
− Obecní úřad Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou
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Na vědomí:
− Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
− ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
− Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
− RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
− Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov
− Správa silnic Olomouckého kraje, Příspěvková organizace, středisko údržby JI, Kostelecká
55, 796 56 Prostějov
− SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10
− TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému dvoru 25a, 130 00
Praha 3
− Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát
Přerov, P.O.BOX 74, U Výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov
− Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00
Olomouc
− Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Královoposlká 147, 612 00 Brno
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