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Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava
v zastoupení
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
140 16 Praha 4

LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0,800

ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), § 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 (dále jen „vodní zákon") a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), na základě provedeného vodoprávního řízení
dle § 115 vodního zákona,
povoluje
právnické osobě - Povodí Odry, stání podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO 70890021
1) dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona stavbu vodního díla pod
názvem „LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0,800“, na pozemcích parc.č. 2300, 2301/2,
2303/2, 2306/2, 2307/2, 2314/2, 2315/2, 2322/2, 2326/3, 2363, 7096/2, 7104/2, 7379/3,
7598/1, 7598/4, 7598/5, 7617/1, 7617/4, 7617/7, 7618, 7619, katastrální území Staré Město
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.
Účel povolované stavby vodního díla: ochrana území před povodněmi.
Zároveň vodoprávní úřad stanoví podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního
zákona následující podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem,
kterou vypracovala právnická osoba Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, Nusle,
140 16 Praha 4, IČO 26475081, v listopadu 2017, autorizovaná Ing. Lucií Brožovou,
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
ČKAIT 0012943.
2.

Veškeré změny týkající se stavby nebo majetkoprávních vztahů je třeba před jejich
realizací projednat a nechat schválit zdejším vodoprávním úřadem.
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3.

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení prostorové polohy
stavby k tomu oprávněnou osobou.

4.

Stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.

5.

Zhotovitel naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané zbytky původních
konstrukcí apod.) v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady budou roztříděny
podle druhů a kategorií odpadů a odvezeny na skládku. Doklad o naložení s odpady bude
vodoprávnímu úřadu předložen při závěrečné prohlídce stavby.

6.

Při realizaci budou provedena přiměřená opatření proti úniku škodlivých látek.

7.

Všechny pozemky v sousedství stavby, dotčené prováděním stavby, budou po ukončení
stavby uvedeny do stavu odpovídajícího původnímu.

8.

Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska č.j. 6274/2015 ze dne
20.02.2017, které bylo vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odbor územního
rozvoje a stavebního řádu,
a) z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
− Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů
projednány s místní organizaci Českého rybářského svazu.
− V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných,
kapalných a plynných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační
kryt.
− Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny
před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061-Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.
− V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana
výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m,
nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem
nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny
ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky
na ošetření ran.
− Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu
půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m.
V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy
nebo jiného materiálu.
− Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým
poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění
a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji
a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem,
který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje
plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5
m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit
celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat
zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je
nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.
Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji
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a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno
rovněž vypolštářovat.
− Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový
prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním
strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se
v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha
co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně
20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit
pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen
krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně
odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
b) z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů:
−
−

−

9.

podobnou nebo stejnou stavbu, ale v jiné lokalitě, na jiném pozemku, lze jí
rovněž považovat za přírodní materiál, který je možno v místě stavby využít
(předání zeminy je v rámci jednoho subjektu),
pokud výkopová zemina bude dovezena z jiné stavby a převzata do vlastnictví
od jiného původce, je považována za odpad a lze jí využít na povrchu terénu
pouze za splnění podmínek stanovených v příloze č. 10, tab. 10.1. a 10.2.
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
v případě nesplnění výše uvedených podmínek musí být jako odpad předána
do vlastnictví oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k nakládání
s odpady (skládka, apod.).

Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlas s trvalým odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. MMFM 42475/2016 ze dne
22.04.2016, které bylo vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odbor životního
prostředí a zemědělství, z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
− hranice trvalého záboru zemědělské půdy ze ZPF, tj. plochy řešené tímto souhlasem
budou v terénu řádně vyznačeny a musí být respektovány, aby nedošlo ke škodám
na okolním zemědělském půdním fondu.
− podle podmínek v terénu bude z plochy trvalého záboru zemědělské půdy
na pozemcích parc.č. 2303 (dle GP parc.č. 2303/2), parc.č. 2306 (dle GP
parc.č. 2306/2), parc.č. 2307 (dle GP parc.č. 2307/2) a na částech pozemků
parc.č. 2314, 2315, 2322, 2323, 2326, k.ú. Staré Město, provedena před zahájením
stavebních prací skrývka kulturních vrstev půdy – ornice do hloubky cca 20 cm o
objemu cca 104 m3. Sejmutá orniční vrstva půdy bude využita pro zúrodnění svrchní
vrstvy půdy nezastavěných ploch předmětných pozemků a k ohumusování ochranné
hráze. Orniční vrstva bude rozprostřena pouze jako vrchní vrstva na vrstvy nižší
kvality. Kulturní vrtsva půdy musí být zajištěna před znehodnocením a zcizením. O
činnosti související se skrývkou, uložením a rozprostřením bude veden protokol,
v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti
úplnosti a účelnosti využívání kulturní vrstvy půdy.

10. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytýčená všechna podzemní vedení
jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových
pracích v jejich blízkosti (ruční výkop). Nutno dodržovat podmínky stanovené
v následujících vyjádřeních správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace.
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- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, stanovisko zn. 9773/V002608/2018/KO ze dne 25.01.2018
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, stanovisko zn.
5001588514 ze dne 06.10.2017.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, souhlas
zn.1094801851 ze dne 12.10.2017.
- CETIN služby s.r.o., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – Žižkov, vyjádření č.j.
716725/17 ze dne 14.09.2017.
11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu následující fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby: ukončení přípravných prací (vytýčení stavby, staveniště, přístupových tras,
ukončení prací).
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
Účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je právnická osoba
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
2) rozhoduje podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona o zařazení stavby
„LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0,800“ do kategorie IV, s přihlédnutím k posudku
odborně způsobilé osoby podle § 61 odst. 9 vodního zákona (Vodní díla-TBD a.s.),
v rozsahu podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním
dohledu nad vodními díly.
Pro užívání vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona současně stanoví
podmínka, že správce hráze bude provádět technicko-bezpečnostní dohled na díle
dle platných norem a předpisů a bude dílo udržovat v řádném stavu. O prohlídkách povede
záznamy.
Odůvodnění
Právnická osoba Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, v zastoupení
na základě plné moci právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, Nusle,
140 16 Praha 4, IČO 26475081, požádala Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního
prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení k provedení
stavby vodního díla „LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0,800“, dle ustanovení § 15 odst. 1
vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona.
Umístění stavby:
Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Staré Město, katastrální území Staré Město
u Frýdku-Místku, pozemky parc.č 2300, 2301/2, 2303/2, 2306/2, 2307/2, 2314/2, 2315/2,
2322/2, 2326/3, 2363, 7096/2, 7104/2, 7379/3, 7598/1, 7598/4, 7598/5, 7617/1, 7617/4,
7617/7, 7618, 7619.
Popis stavby:
Stavba bude členěna na 4 stavebních objektů:
SO 01 LB ohrázování
SO 02 Úprava koryta
SO 03 Odvedení zahrázových vod
SO 04 Úprava balvanitých skluzů
SO 01 LB ohrázování
Předmětem objektu je zvýšení ochrany levobřežního prostoru vodního toku Baštice.
Před zahájením stavby bude v rámci objektu nejdříve provedeno sejmutí ornice ve vrstvě
20 cm a místě stávající zemní hráze a místě manipulačního prostoru stavby v šíři 3,0 m
IČ: 00296643 ID DS: w4wbu9s
Internet: www.frydekmistek.cz

Strana 4 (celkem 11)

Č.J.: MMFM 76130/2018
od vzdušné paty hráze. Hráz bude provedena jako homogenní, lichoběžníkového tvaru
se sklonem návodního a vzdušného svahu 1:2. Svahy hráze budou ohumusovány ve vrstvě
10 cm a budou osety travním semenem. Koruna hráze bude šířky 3,0 m se zpevněným
povrchem ze šterkodrti v šířce 2,5 m s příčným sklonem 3% směrem do kryta vodního toku.
V horním úseku hráze od ř. km 0,650 bude v délce 122,4 m proveden vertikální těsnící prvek
ze štětovnicové stěny, který bude zavázán do nepropustného podloží. V úseku hráze založené
do vrstvy přirozeného izolantu bude k odvodnění tělesa hráze a jejího podloží proveden patní
drén. Patní drén sestává z drenážního potrubí, drenážního přísypu a z filtrů. Prosáklé vody
budou odvedeny drenážním potrubím DN 150 o celkové délce 158,9 m a bude vyústěno
do šachty horské vpusti.
Technické parametry hráze:
Výška hráze nad terénem
Šířka koruny hráze
Délka hráze v koruně
Sklon vzdušného svahu hráze
Sklon návodního svahu hráze

1,0 – 2,0 m
3,0 m
285,3 m
1 : 2,0
1 : 2,0

SO 02 Úprava koryta
V rámci stavebního objetu bude provedena úprava koryta vodního toku Baštice v délce
305,5 m. Příčný řez koryta vodního toku bude lichoběžníkového tvaru se sklonem levého
svahu 1:2 a pravého svahu 1:1,5. Šířka koryta ve dně je 5,0 m.
Levý břeh bude do výšky 1,2 m opevněn kamenným záhozem z lomového kamene
s předsazenou patkou šířky 0,6 m.
Pravý břeh bude proveden ve sklonu 1:1,5 a bude opatřen vrstvou humusu tl. 10 cm, oset
travním semenem a vše bude zpevněno kokosovou rohoží. V místě konkávního oblouku
(v úseku mezi PF 3 až PF 7) bude provedena v délce 75,4 m sanace břehové nátrže a svah
bude stabilizován do výšky 1,2 m záhozem z lomového kamene s předsazenou patkou šířky
0,6 m.
Dno koryta vodního toku bude stabilizováno příčnými prahy z kulatin o průměru 20 cm
zaraženými svisle do dna, o které budou v příčném směru opřeny kulatiny p průměru
30 cm. Příčné kulatiny budou zavázány do břehů koryta vodního toku do levého břehu 1,5 m
a do pravého břeh 0,5 m za břehovou hranu. Osová vzdálenost příčných prahů bude 2,0 m.
Koryta nad i pod prahy bude opevněno záhozem z lomového kamene.
SO 03 Odvedení zahrázových vod
Předmětem stavebního objektu je odvedení zahrázových vod. Odvodnění zahrázového
prostoru mezi hrází, státní silnicí a zástavbou bude provedeno odtokovým potrubím DN 600
v celkové délce 82 m. Potrubí bude křížit silnici č. II/477 a bude zaústěno do vodního toku
v prostoru pod stávajícím balvanitým skluzem. V lomových bodech trasy potrubí budou
osazeny celkem 4 kanalizační šachtice z prefabrikovaných dílců o vnitřním průměru
DN 1000.
Horská vpusť:
Jedná se o vtokový objekt umístěný v patě vzdušného svahu hráze. Do šachty bude zaústěno
potrubí dešťové kanalizace DN 250, tak drenážní potrubí patního drénu hráze. Odvod vody
ze šachty bude zajišťovat potrubí DN 600 v celkové délce 82 m s podélným sklonem 19,5
promile. Horská vpusť bude opatřena šikmou ocelovou mříží o rozměrech 1,3 x 0,8 m,
která bude uložena v ocelovém rámu. Zbývající plochy vtokového objektu bude zabetonována
a přisypána zeminou do tvaru navržené hráze.
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Vyústní objekt:
Zaústění potrubí do kryta vodního toku pod úhlem 60 ° bude provedeno ve vzdálenosti 5,0 m
pod skluzovou plochou balvanitého skluzu č.2. Potrubí bude osazeno 40 cm nade dnem
koryta. V místě zaústění se potrubí šikmo seřízne ve sklonu svahu a obetonuje se. Dno bude
stabilizováno betonovou patkou o rozměrech 1,0 x 2,0 m.
SO 04 Úprava balvanitých skluzů
V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena úprava dvou stávajících balvanitých
skluzů v úseku pod silničním mostem. Cílem zásahu do balvanitých skluzů je snížení úrovně
jejich přelivných hran.
Základní parametry balvanitého skluzu č. 1
Úroveň přelivné hrany
297,70 m n.m.
Sklon skluzové plochy
1:12
Základní parametry balvanitého skluzu č. 2
Úroveň přelivné hrany
298,70 m n.m.
Sklon skluzové plochy
1:10
Skluzová plocha balvanitého skluzu 1,2 bude vyskládána z kamenů o délce 0,8 – 1,0 m.
Kameny budou uloženy na štět s vyklínováním. Dno koryta vodního toku pod skluzem
v délce 9,0 m a nad skluzem v délce 3,0 m od přelivné hrany bude zpevněno kamenným
záhozem s proštěrkováním z lomového kamene. Břehy koryta vodního toku budou do výšky
1,2 m nade dnem opevněny záhozem z lomového kamene. Koryto vodního toku bude
lichoběžníkové, se sklonem svahů 1.2 a šířkou ve dně 6,0 m.
Ke stavbě byla vydána následující rozhodnutí, sdělení, vyjádření, stanoviska:
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční
1148, 738 22 Frýdek-Místek, koordinované stanovisko č.j. MMFM 6274/2015,
sp.zn. MMFM_S 807/2015/OÚRaSŘ/HarM ze dne 20.02.2015.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, rozhodnutí č.j. MMFM
62728/2016, sp.zn. MMFM_S 18093/2015/OÚRaSŘ/Mac ze dne 04.05.2016. Právní moci
nabylo 21.06.2016.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115,
738 22 Frýdek-Místek, rozhodnutí č.j. MMFM 158879/2017, sp.zn. MMFM_S
18721/2017/OŽPaZ/MajeJ ze dne 18.12.2017. Právní moci nabylo 12.01.2018.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115,
738 22 Frýdek-Místek, závazné stanovisko č.j. MMFM 42475/2016, sp.zn. MMFM_S
6609/2016/OŽPaZ/HanJ ze dne 22.04.2016.
- Archeologický ústav AVČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – Trnitá,
vyjádření zn. ARUB/5154/17 ze dne 21.09.2017.
- Obec Staré město, Jamnická 46, 738 01 Staré Město, sdělení zn. OÚ/602/2017 ze dne
28.08.2017.
- Obec Staré město, Jamnická 46, 738 01 Staré Město, sdělení zn. OÚ/801/2017 ze dne
18.10.2017.
- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14,
709 00 Ostrava 9, vyjádření zn. 131/Brož/0569 ze dne 11.09.2017.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, souhlas dle § 15 odst. 2
stavebního zákona č.j. MMFM 125808/2017, sp.zn. MMFM_S 14880/2017/OÚRaSŘ/Mac
ze dne 20.09.2017.
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- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115,
738 22 Frýdek-Místek, závazné stanovisko č.j. 114062/2017 ze dne 11.09.2017.
- Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října
117, 702 18 Ostrava, stanovisko č.j. MSK 109501/2017, sp. zn. ŽPZ/24735/2017/Pál
ze dne 25.09.2017.
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
vyjádření zn. 13297/923/2/821.01/2017 ze dne 25.09.2017.
- Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek, protokol z ústního jednání
zn. OÚ/603/2017 ze dne 25.08.2017.
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, závazné stanovisko č.j. MO 232309/2017-8201,
sp.zn. 78536/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 07.11.2017.
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 OstravaZábřeh, závazné stanovisko č.j. HSOS-12985-2/2017 ze dne 28.11.2017.
- Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek, rozhodnutí
zn. OÚ/603/2017 ze dne 04.12.2017.
- Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října
117, 702 18 Ostrava, stanovisko č.j. MSK 109505/2017, sp. zn. ŽPZ/24738/2017/Pál
ze dne 28.11.2017.
Ke stavbě byla vydána následující vyjádření, sdělení, stanovisko a souhlas správců sítí:
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, stanovisko zn. 9773/V002608/2018/KO ze dne 25.01.2018.
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, IČO 0095711, vyjádření zn. 6/2017/26572/Sk
ze dne 27.09.2017.
- Správa železniční dopravní cesty , státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava, odbor
přípravy staveb, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, vyjádření ze dne 26.09.2017.
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO 61459445,
stanovisko č.j. 1201714702, ze dne 21.09.2017.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – Michle, IČO 29148278, sdělení
zn. 0200650305 ze dne 14.09.2017.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, vyjádření
zn. 0100805028, ze dne 14.09.2017.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, souhlas
zn. 1094801851, ze dne 12.10.2017.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření
zn. 716725/17 ze dne 14.09.2017.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, stanovisko zn. 9773/V023416/2017/AUTOMAT ze dne 13.09.2017.
- T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha – Chodov,
IČO 64949681, vyjádření zn. E 33608/17 ze dne 26.09.2017.
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha – Stodůlky,
IČO 25788001, sdělení zn. 170926-090156813 ze dne 26.09.2017.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO 27935311,
stanovisko zn. 500158814 ze dne 06.10.2017.
K žádosti bylo dále doloženo:
- Plná moc k zastupování Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO 708921, udělená Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, Nusle,
140 16 Praha 4, IČO 26475081.
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- Jednoduchý přírodovědný průzkum Baštice 0,300 – 0,800 – Staré Město zpracovaný
RNDr. Lenkou Filipovou (č.j. autorizace OEKL/1749/05 ze dne 15.02.2017) dne
03.07.2017.
- Projektová dokumentace stavby s názvem „LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0800“
zpracovaná v listopadu 2017, právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská
940/31, Nusle, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, autorizovaná Ing. Lucií Brožovou,
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
ČKAIT 0012943.
Bylo doloženo stanovisko správce povodí a správce vodního toku, tj. Povodí Odry, státní
podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ve kterém je uvedeno:
„Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_510 Ostravice od toku Čeladenka po tok
Morávka. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru
se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl
vyhodnocen jako nevyhovující.
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí
Horní Odry (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu
dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu útvarů podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání
povodňových rizik v povodí Odry.“
V řízení o povolení k provedení stavby „LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0,800“
vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení §112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání
na místě a od ústního jednání, jelikož poměry staveniště jsou známy a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení.
Vlastnické právo ke stavebním pozemkům bylo vodoprávním úřadem ověřováno na základě
dálkového přístupu do katastru nemovitostí.
V povolení stavby vodního díla speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení
v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4,5
vodního zákona. Účastníky řízení o vydání povolení k provedení stavby vodního díla jsou:
stavebník, obec a dále vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno, 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, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno. Postavení účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 1
správního řádu má stavebník právnická osoba Povodí Odry, státní podnik, postavení
účastníků řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu mají: identifikace účastníků řízení dle
ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona - parc.č. 7617/1 (vodní plocha), 7617/7 (ostatní
plocha), 7617/4 (ostatní plocha), 7598/4 ostatní plocha), 7618 (ostatní plocha), 7619 (ostatní
plocha), 2306/2 (zahrada), 2307/2 (zahrada), 2314/2 (zahrada), 2322/2 (zahrada), 2326/3
(orná půda), 7104/2 (lesní pozemek), 7096/2 (lesní pozemek), 2301/2 (ostatní plocha), 2303/2
(zahrada), 7617/5 (ostatní plocha), 7379/3 (lesní pozemek), 2300 (ostatní plocha), 2363
(ostatní plocha), 7598/5 (ostatní plocha), 2315/2 (zahrada), 2301/1 (ostatní plocha), 2303/1
(zahrada), 2302 (zastavěná plocha a nádvoří), 7043/1 (ostatní plocha), 2306/1 (zahrada),
2307/1 (zahrada), 2314/1 (zahrada), 2315/1 (zahrada), 2322/1 (zahrada), 2326/1 (orná půda),
7380 (zahrada), 7379/1 (lesní pozemek), 7375 (lesní pozemek), 7053 (lesní pozemek), 7104/1
(lesní pozemek), 7096/1 (lesní pozemek), 7052 (lesní pozemek), 7115/14 (orná půda),
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7115/13 (orná půda), 7043/5 (zastavěná plocha nádvoří), 7043/6 (ostatní plocha), 7043/7
(ostatní plocha), 7043/13 (zastavěná plocha a nádvoří), 7043/12 (ostatní plocha), 7051/3
(zahrada), 7051/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 7051/1 (zahrada), 7048/1 (zahrada), 7049
(zastavěná plocha a nádvoří), 7048/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 7047 (ostatní plocha),
7599/5 (ostatní plocha), 2299/2 (ostatní plocha), 7617/6 (ostatní plocha), 2372/3 (orná půda),
7617/2 (ostatní plocha), 7617/5 (ostatní plocha), 2364 (ostatní plocha), 7617/3 (ostatní
plocha), 7598/6 (ostatní plocha), 7598/1 (ostatní plocha), 7043/14 (ostatní plocha), 7598/2
(vodní plocha), 7021/83 (orná půda), 7021/109 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Staré Město
u Frýdku-Místku, obec Staré Město.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dne 26.04.2018 č.j. MMFM 41009/2018 účastníkům
řízení a dotčeným orgánům státní správy. Všem účastníkům dal možnost pro uplatnění
námitek a stanovisek do 15.05.2018. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.
Účastníci řízení byli obeznámeni s termínem, kdy mají možnost ve smyslu ustanovení
§ 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to v termínu 16.05.2018 –
17.05.2018. Tohoto práva nevyužil žádný z účastníků řízení.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek
daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení
uložených povinností, navrhované řešení nepoškozuje vodní poměry ani všeobecné zájmy
a práva jiných, nad míru danou zákonnými předpisy a nejsou důvody, které by bránily
povolení stavby. Uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti,
ani nepřiměřeně ohroženy zájmy a práva účastníků. Proto vodoprávní úřad rozhodl vydat
povolení.
Poučení:
− Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka
příslušný vodoprávní úřad (§ 15 odst. 4 vodního zákona). Návrh na kolaudaci bude
obsahovat náležitosti vyplývající z podmínek rozhodnutí a podle vyhl. č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, zejména koordinované stanovisko
dotčených orgánů ke kolaudačnímu souhlasu, popis a zdůvodnění provedených odchylek
od stavebního povolení, doklad o vytýčení stavby na podkladu katastrální mapy,
geometrický plán stavby popř. zákres skutečného provedení stavby na podkladu katastrální
mapy, pokud se stavba nebude zapisovat do katastru nemovitostí. U stavby prováděné
dodavatelsky je nutné doložit předávací protokol, podepsaný oprávněnou osobou,
zodpovědnou za odborné vedení stavby, který bude obsahovat potvrzení, že stavba byla
provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, že byly dodrženy obecně
technické požadavky na výstavbu, dále bude obsahovat koordinované stanovisko
ke kolaudačnímu souhlasu, prohlášení o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném
znění, na výrobky zabudované ve stavbě.
− Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, k takovýmto pracím
(podle zvláštního předpisu) způsobilým.
− Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne,
kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
− Před zahájením stavby vodního díla musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek ”Stavba povolena”, který bude stavebníkovi zaslán, jakmile toto rozhodnutí
nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm
uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby vodního díla.
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− Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména zákon 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 a poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví
osob na staveništi.
- Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby v platném znění a obecné technické požadavky na výstavbu
vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích
pro vodní díla.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla
(zařízení) budou nahrazeny v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Spory o náhradu škody řeší okresní soud.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání
do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě podáním, učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí
a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1
správního řádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
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 je podle § 82 odst.
1 správního řádu nepřípustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení
v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4
správního řádu).
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ing. Petra Mičková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Poplatek: Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. h) sazebníku správních poplatků
ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 02.05.2018.
Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a - b) stavebního zákona (doporučeně do
vlastních rukou)
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
prostřednictvím Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

doručeno

Účastníci řízení podle § 109 písm. c -f) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)
-

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být
jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby
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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, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno, identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 112
odst. 1 stavebního zákona – parc. č. 7617/1 (vodní plocha), 7617/7 (ostatní plocha),
7617/4 (ostatní plocha), 7598/4 ostatní plocha), 7618 (ostatní plocha), 7619 (ostatní
plocha), 2306/2 (zahrada), 2307/2 (zahrada), 2314/2 (zahrada), 2322/2 (zahrada), 2326/3
(orná půda), 7104/2 (lesní pozemek), 7096/2 (lesní pozemek), 2301/2 (ostatní plocha),
2303/2 (zahrada), 7617/5 (ostatní plocha), 7379/3 (lesní pozemek), 2300 (ostatní
plocha), 2363 (ostatní plocha), 7598/5 (ostatní plocha), 2315/2 (zahrada), 2301/1
(ostatní plocha), 2303/1 (zahrada), 2302 (zastavěná plocha a nádvoří), 7043/1 (ostatní
plocha), 2306/1 (zahrada), 2307/1 (zahrada), 2314/1 (zahrada), 2315/1 (zahrada), 2322/1
(zahrada), 2326/1 (orná půda), 7380 (zahrada), 7379/1 (lesní pozemek), 7375 (lesní
pozemek), 7053 (lesní pozemek), 7104/1 (lesní pozemek), 7096/1 (lesní pozemek), 7052
(lesní pozemek), 7115/14 (orná půda), 7115/13 (orná půda), 7043/5 (zastavěná plocha
nádvoří), 7043/6 (ostatní plocha), 7043/7 (ostatní plocha), 7043/13 (zastavěná plocha a
nádvoří), 7043/12 (ostatní plocha), 7051/3 (zahrada), 7051/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), 7051/1 (zahrada), 7048/1 (zahrada), 7049 (zastavěná plocha a nádvoří), 7048/2
(zastavěná plocha a nádvoří), 7047 (ostatní plocha), 7599/5 (ostatní plocha), 2299/2
(ostatní plocha), 7617/6 (ostatní plocha), 2372/3 (orná půda), 7617/2 (ostatní plocha),
7617/5 (ostatní plocha), 2364 (ostatní plocha), 7617/3 (ostatní plocha), 7598/6 (ostatní
plocha), 7598/1 (ostatní plocha), 7043/14 (ostatní plocha), 7598/2 (vodní plocha),
7021/83 (orná půda), 7021/109 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Staré Město u FrýdkuMístku, obec Staré Město
Správci sítí a obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručí
veřejnou vyhláškou)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava (zn. 9773/V023416/2017/AUTOMAT),
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice (zn. 5001588514),
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
(zn. 0200650305),
- CETIN služby s.r.o., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – Žižkov (č.j. 716725/17),
- Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha-Strašnice,
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše,
- obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Staré Město
Dále obdrží k vyvěšení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým
- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor, k rukám p. Haně Novákové
- Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek
Po sejmutí veřejné vyhlášky žádáme o její okamžité vrácení na Magistrát města
Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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