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ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný
podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, jako místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vodní zákon“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4
vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve správním řízení
posoudil žádost a po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 vodního zákona
vydává povolení
právnímu subjektu:
se sídlem:

Obec Smilovice, IČ 00576905
Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince

v zastoupení
právního subjektu:
se sídlem:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., IČ 15053695
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

I. podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona k nakládání s podzemními vodami
– odběru podzemní vody z prameniště Godula na pozemku parcela číslo 2349 v katastrálním
území Smilovice u Třince, obec Smilovice, kraj Moravskoslezský (hydrogeologický rajon
č. 3211 – Flyš v povodí Olše). Odebraná voda bude sloužit pro posílení vodárenské soustavy
Smilovice.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáno do 31.12.2030 v tomto rozsahu:
Průměrný povolený odběr:
0,5 l/s
Maximální povolený odběr:
0,8 l/s
1.340 m3/měs
16.000 m3/rok
Povolení k odběru podzemní vody je vydáno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
tohoto povoleného nakládání.
II. podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona k nakládání s podzemními
vodami – odběru podzemní vody z jímacího zářezu na pozemku parcela číslo 2395/1
v katastrálním území Smilovice u Třince, obec Smilovice, kraj Moravskoslezský
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(hydrogeologický rajon č. 3211 – Flyš v povodí Olše). Odebraná voda bude sloužit pro
posílení vodárenské soustavy Smilovice.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáno do 31.12.2030 v tomto rozsahu:
Průměrný povolený odběr:
0,5 l/s
Maximální povolený odběr:
0,8 l/s
1.340 m3/měs
16.000 m3/rok
Povolení k odběru podzemní vody je vydáno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
tohoto povoleného nakládání.
III. podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke zřízení vodního
díla „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“.
Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO01 – Zdroj vody Godula – Pod vývěrem prameniště Godula bude osazena podzemní
plastová hradící stěna, kolem které bude vybudována kamenná šachta. Návodní strana
šachty bude z kamenné rovnaniny a povodní strana z kamene na cementovou maltu. Vnitřní
prostor šachty bude vyplněn štěrkovým filtrem. Šachta bude opatřena kruhovým poklopem o
průměru 600 mm. Pro zamezení vstupu do prameniště bude zřízeno oplocení délky 24 m se
vstupní brankou. Voda z nového prameniště bude gravitačně vedena potrubím DN 80 délky
750 m do směšovací komory nad stávajícím vodojemem. S ohledem na velké spády bude na
potrubí vybudována redukční šachta pro redukci tlaku.
SO02 - Rekonstrukce stávajícího prameniště – v místě terénního zlomu nad Fuldovou
studnou bude vybudován jímací zářez celkové délky 30 m, s napojením odtoku do sběrné
šachty a odtokem potrubími DN 80 do směšovací komory. Objekt směšovací komory bude
tvořen tříkomorovou monolitickou železobetonovou konstrukcí, částečně zapuštěnou do
země. Půdorysné rozměry 3,2x3,2 m, výška 1,6 až 2,5 m. Odtok ze směšovací komory
z potrubí PVC DN 80 bude napojen na stávající přítok do vodojemu z potrubí PVC DN 80.
Délka napojení je 6 m. Původní objekty Fuldovy studny budou kompletně odstraněny.
SO03 – Rekonstrukce vodojemu - jedná se o rekonstrukci stávajícího vodojemu 2 x 100 m3,
která spočívá v rekonstrukci oken, dveří, ocelových konstrukcí, potrubí atd.
Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 2349, 2395/2, 2251, 2387, 2395/1, 2401 a
2402 v k. ú. Smilovice u Třince, obec Smilovice, kraj Moravskoslezský.
Orientační určení polohy místa stavby a odběru podzemních vod v souřadnicovém systému
S-JTSK:
prameniště Godula:
X: 1123869,5
Y: 452267,0
jímací zářez:
X: 1124004,0
Y: 451699,3
vodojem:
X: 1123971,6
Y: 451674,8
IV. Stanovuje povinnosti a podmínky pro provedení stavby.
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve
vodoprávním řízení vypracované ing. Danielem Kotaškou, autorizovaným inženýrem pro
technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700680) na
základě hydrogeologického vyjádření, které zpracovala Mgr. Lucie Potočárová, odborná
způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii (č. 2258/2015); případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení vodoprávním úřadem.
2. Budou v plném znění dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů.
Závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a
zemědělství ze dne 20.02.2018, zejména:
 Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která
provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Tyto doklady je nutno předložit odboru
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životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec do 30 dnů od ukončení
stavby.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ze dne 10.01.2018, zejména:
 v objektu vodojemu v prostoru určenému pro práci s chemickými látkami nebo
směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se
standartní větou o nebezpečnosti H314, bude k dispozici umyvadlo s tekoucí pitnou
vodou s možností vyplachování oka.
 k vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit doklady o vhodnosti použitých
materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve
znění pozdějších předpisů)
 k vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit vyhovující výsledky rozboru
upravené pitné vody z nových zdrojů pitné vody; laboratorní rozbory budou
provedeny v rozsahu úplném dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky rozboru nesmějí být starší než
6 měsíců.
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 02.01.2018 zejména:
 jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění
lana.
 nestavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
 neprovádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů – sloupů nebo stožárů.
 dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a
prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na
odchylky od výkresové dokumentace.
 výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny
ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5
metru.
 dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s.
zahájení prací min. 3 pracovní dny předem.
 při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po
dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému
poškození.
 před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole
uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si
provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a
provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad
kabelem.
 každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno
příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské
pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
 ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce
v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo
rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě
souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.12.2017 zejména:
 započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní
číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření,
k němuž se vztahují tyto podmínky.
 před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu,
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou
polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení
středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen zabezpečit proti převěšení, poškození a odcizení.
 při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit
práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve
poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
 v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se
zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce
v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo
k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických
a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a
technologických postupů.
 při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához
je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně
zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VNSEK je stavebník nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a
skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od
NVSEK.
 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání
s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou
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skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv
jiným zařízením SEK.
 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
 nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně.
3. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení
příslušného úřadu.
4. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti
bude řešena s přihlédnutím k ČSN DIN 839061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případný zásah do vzrostlé zeleně bude
projednán s orgánem státní správy.
5. 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 navrhovatele
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).
6. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět, sdělí stavebník vodoprávnímu úřadu telefonicky na číslo 558 306 316.
7. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
8. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány.
V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení
pro snížení prašnosti.
9. Termín dokončení stavby 31.12.2019.
10. Podle § 119 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správní
řád):
Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice v zastoupení Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IDDS: 3v8a5db
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Eva Bársonyová, Ostravská 1281/7, 737 01 Český Těšín
Zdenka Bělicová, Smilovice 184, 739 55 Smilovice
Piotr Branný, Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava
Jaroslav Bromek, Smilovice 37, 739 55 Smilovice
Bronislava Charvátková, Smilovice 58, 739 55 Smilovice
Bronislava Chlébková, Guty 23, 739 55 Třinec
Zdeněk Kiša, Smilovice 196, 739 55 Smilovice
Halina Kišová, Topolová 406, 739 61 Třinec
Marian Kotas, Okrajová 1176, 735 41 Petřvald
Jan Lipowczan, Smilovice 59, 739 55 Smilovice
Gustav Matula, Smilovice 239, 739 55 Smilovice
René Matušek, Střítež 168, 739 59 Střítež
Roman Mrózek, Smilovice 65, 739 55 Smilovice
Milan Paľo, Smilovice 222, 739 55 Smilovice
Hana Paľo, Smilovice 222, 739 55 Smilovice
Žofie Plonková, Smilovice 56, 739 55 Smilovice
Jaroslav Rajnoch, Smilovice 9, 739 55 Smilovice
Renata Rajnochová, Smilovice 9, 739 55 Smilovice
Roman Sabela, Na Kopci 2071/22, 734 01 Karviná
Stanislav Sabela, Nebory 448, 739 61 Třinec
Tomáš Sabela, Vělopolí 8, 739 59 Vělopolí
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Petr Samiec, Smilovice 46, 739 55 Smilovice
Věra Samcová, Smilovice 46, 739 55 Smilovice
Josef Santarius, Čeladná 519, 739 12 Čeladná
Jindřich Sikora, Smilovice 48, 739 55 Smilovice
Marta Suchanková, Smilovice 35, 739 55 Smilovice
Petr Šářec, Moskevská 1184/5, 737 01 Český Těšín
Petr Tomeczek, Smilovice 81, 739 55 Smilovice
Ladislav Uhlář, Smilovice 148, 739 55 Smilovice
Adam Walach, Polní 1801/31, 737 01 Český Těšín
Helena Wepsová, Smilovice 97, 739 55 Smilovice
Danuše Wojnarová, Komorní Lhotka 147, 739 53 Komorní Lhotka
Anna Zientková, Drofield Str Leicester 77
Valter Riedel, Smilovice 154, 739 55 Smilovice
Odůvodnění
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 01.02.2018
žádost právního subjektu Obec Smilovice, IČ 00576905, se sídlem Smilovice 13, 739 55
Smilovice u Třince v zastoupení právního subjektu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,
IČ 15053695, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim o povolení k nakládání s vodami –
k odběru podzemní vody z prameniště Godula a jímacího zářezu a o stavební povolení
k vodnímu dílu „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a
vodojemu“ na p. p. č. 2349, 2395/2, 2251, 2387, 2395/1, 2401 a 2402 v k. ú. Smilovice u
Třince (hydrogeologický rajon č. 3211).
Dne 09.03.2018 Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
vodoprávní úřad, dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ust. § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu, rozhodl o přerušení řízení a vyzval žadatele k odstranění nedostatku návrhu
ve lhůtě do 31.12.2018. Dne 24.04.2018 byla vada podání žádosti odstraněna.
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, zejména:
 Závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a
zemědělství ze dne 20.02.2018, zn. MěÚT/62597/2017/ŽPaZ/Wo
 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne
18.01.2018, č. j. HSOS-717-2/2018
 stanovisko Povodí Odry, s. p. ze dne 04.01.2018, zn. 20049/9231/70.5/2017
 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne
10.01.2018, č. j. KHSMS 00898/2018/FM/HOK
 sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 02.01.2018, zn. 0100851941
 závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 01.09.2017, č. j.
3273/BE/2017-0002
 stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 27.02.2018, zn. 5001638621
 stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. ze dne 17.08.2017,
zn. 9773/V019858/2017/JA
 vyjádření CETIN, a.s. ze dne 15.12.2017, č. j. 793649/17
 rozhodnutí Městského úřadu Třinec, životního prostředí a zemědělství o odnětí pozemků
určených k plnění funkcí lesa ze dne 05.04.2018, č. j. MěÚT/05937/02/2018 (nabytí právní
moci 03.05.2018)
 plná moc ze dne 04.09.2017
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval ing. Daniel Kotaška, autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700680) na základě
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hydrogeologického vyjádření, které zpracovala Mgr. Lucie Potočárová, odborná způsobilost
v hydrogeologii a sanační geologii (č. 2258/2015).
K záměru stavby vodního díla bylo vydáno stavebním úřadem Obecního úřadu Hnojník pod
zn. OH/02610/2017/SÚ/Da dne 11.12.2017 územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne
03.01.2018. Souhlas výše uvedeného stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 2 stavebního
zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne 16.05.2018.
V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení
rozhodnutí označit všechny účastníky řízení.
Okruh účastníků řízení o nakládání s vodami byl stanoven podle § 115 vodního zákona a
§ 27 správního řádu a účastníky řízení jsou: Obec Smilovice v zastoupení Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.o. (stavebník – žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn).
Okruh účastníků vodoprávního řízení (stavební řízení) byl stanoven podle § 109 stavebního
zákona a § 115 vodního zákona a účastníky řízení jsou: Obec Smilovice v zastoupení Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (stavebník a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, vlastník sousedního pozemku), Lesy České republiky, s.p., Eva Bársonyová,
Zdenka Bělicová, Piotr Branný, Jaroslav Bromek, Bronislava Charvátková, Bronislava
Chlébková, Zdeněk Kiša, Halina Kišová, Marian Kotas, Jan Lipowczan, Gustav Matula, René
Matušek, Roman Mrózek, Milan Paľo, Hana Paľo, Žofie Plonková, Jaroslav Rajnoch, Renata
Rajnochová, Roman Sabela, Stanislav Sabela, Tomáš Sabela, Petr Samiec, Věra Samcová,
Josef Santarius, Jindřich Sikora, Marta Suchanková, Petr Šářec, Petr Tomeczek, Ladislav
Uhlář, Adam Walach, Helena Wepsová, Danuše Wojnarová, Anna Zientková, Valter Riedel,
(vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna), vlastníci pozemků parc. č. 2348,
2363, 2375, 2399, 2396, 2400, 2410, 2392, 2379, 2367, 2378, 2370, 2361, 2346 a 2345
v k. ú. Hnojník a vlastníci pozemků parc. č. 1/1, 5 a 1139/2 v k. ú. Řeka (vlastník sousedního
pozemku, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno).
Účastníkovi řízení Anně Zientkové se, vzhledem k nedostatečné identifikaci v katastru
nemovitostí, doručují jednotlivé písemnosti v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou
vyhláškou.
Žadatel nevlastní pozemky parc. č. 2349, 2251, 2387 a 2395/1 v katastrálním území
Smilovice u Třince. Pozemky 2251 a 2387 jsou ve vlastnictví státního podniku Lesy České
republiky, který dal souhlas se stavbou dne 09.05.2017. Pozemek 2395/1 je ve vlastnictví
Valtera Riedla, který dal souhlas ke stavbě dne 13.09.2017. Pozemek 2349 je ve
spoluvlastnictví 37 osob. Žadatel doložil souhlas potřebné většiny spoluvlastníků (v souladu
se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a jeho upřesněním ze dne 18.04.2018, č. j.
16720/2018-82).
Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení podle ust. § 115 vodního zákona a
příslušných ustanovení stavebního zákona všem známým účastníkům řízení i dotčeným
orgánům dne 02.05.2018 a zároveň spojil několik rozhodnutí v jediném, a to povolení
k nakládání s vodami a povolení ke zřízení vodního díla k tomuto nakládání s vodami
nezbytných. Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu
poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a
stanovil dobu, do kdy se mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené
orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude
možno, podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Dne 14.05.2018 nahlížel do spisu účastník řízení Piotr Branný a vyjádřil obavu o ztrátu vody
ve studni na pozemku 2319 v k. ú. Smilovice u Třince. Tato studna zásobuje dům č. p. 71.
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Zároveň žádá o důkladnější posouzení hydrogeologických poměrů vzhledem ke studni na
pozemku č. 2319.
Vodoprávní úřad dne 14.05.2018 vyzval žadatele o doplnění hydrogeologického posudku, ze
kterého bude zřejmé, jak požadované odběry ovlivní stávající povolená nakládání s vodami
z okolních studní, zejména ze studny na pozemku 2319 v k. ú. Smilovice u Třince. Vyjádření
hydrogeologa k ovlivnění stávajících vodních zdrojů bylo doručeno správnímu orgánu dne
16.05.2018. Uvádí se v něm, že nedojde k ovlivnění hydrodynamických podmínek v okolí
prameniště, zároveň nedojde odběrem vody k ovlivnění vydatnosti studny na pozemku 2319
v k. ú. Smilovice u Třince.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad možnost účastníkům řízení
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci.
Povolení k nakládání s vodami je na základě závěru kvantitativní bilance vod a metodických
zásad Plánu dílčího povodí Horní Odry vydáno do 31.12.2030.
Dle sdělení státního podniku Povodí Odry je záměr možný, protože lze předpokládat, že
nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod nebo nedojde ke zhoršení stavu
vodního útvaru povrchových vod. Předložený záměr je v souladu s Národním plánem povodí
Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní
Odry.
Městský úřad Třinec odbor ŽPaZ, jako příslušný vodoprávní úřad po posouzení předložené
žádosti a přiložených materiálů z hledisek daných vodním zákonem dospěl k závěru, že
navržené řešení nepoškozuje ani neohrožuje vodohospodářské zájmy, neomezuje práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení a dotčených orgánů a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak,
jak je uvedeno ve výroku.
Povolení k nakládání s vodami nahradí (po vydání kolaudačního souhlasu) povolení, které
bylo vydáno Městským úřadem Třinec, odborem životního prostředí a zemědělství dne
21.11.2007 pod č. j. 51717/2007/ŽPaZ/Pe/231.2.
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správní řád):
vlastníci pozemků parc. č. 2348, 2363, 2375, 2399, 2396, 2400, 2410, 2392, 2379, 2367,
2378, 2370, 2361, 2346 a 2345 v k. ú. Hnojník a vlastníci pozemků parc. č. 1/1, 5 a 1139/2
v k. ú. Řeka, Obec Smilovice
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 68 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém 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 k odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Třinec,
odboru životního prostředí a zemědělství.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Milan Worek v. r.
referent odboru
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Třinec, Obecního
úřadu Smilovice a Obecního úřadu Řeka po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Podpis, razítko

Rozdělovník
Účastníci řízení:
Oznámením do vlastních rukou
Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice v zastoupení Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IDDS: 3v8a5db
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn
Eva Bársonyová, Ostravská 1281/7, 737 01 Český Těšín
Zdenka Bělicová, Smilovice 184, 739 55 Smilovice
Piotr Branný, Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava
Jaroslav Bromek, Smilovice 37, 739 55 Smilovice
Bronislava Charvátková, Smilovice 58, 739 55 Smilovice
Bronislava Chlébková, Guty 23, 739 55 Třinec
Zdeněk Kiša, Smilovice 196, 739 55 Smilovice
Halina Kišová, Topolová 406, 739 61 Třinec
Marian Kotas, Okrajová 1176, 735 41 Petřvald
Jan Lipowczan, Smilovice 59, 739 55 Smilovice
Gustav Matula, Smilovice 239, 739 55 Smilovice
René Matušek, Střítež 168, 739 59 Střítež
Roman Mrózek, Smilovice 65, 739 55 Smilovice
Milan Paľo, Smilovice 222, 739 55 Smilovice
Hana Paľo, Smilovice 222, 739 55 Smilovice
Žofie Plonková, Smilovice 56, 739 55 Smilovice
Jaroslav Rajnoch, Smilovice 9, 739 55 Smilovice
Renata Rajnochová, Smilovice 9, 739 55 Smilovice
Roman Sabela, Na Kopci 2071/22, 734 01 Karviná
Stanislav Sabela, Nebory 448, 739 61 Třinec
Tomáš Sabela, Vělopolí 8, 739 59 Vělopolí
Petr Samiec, Smilovice 46, 739 55 Smilovice
Věra Samcová, Smilovice 46, 739 55 Smilovice
Josef Santarius, Čeladná 519, 739 12 Čeladná
Jindřich Sikora, Smilovice 48, 739 55 Smilovice
Marta Suchanková, Smilovice 35, 739 55 Smilovice
Petr Šářec, Moskevská 1184/5, 737 01 Český Těšín
Petr Tomeczek, Smilovice 81, 739 55 Smilovice
Ladislav Uhlář, Smilovice 148, 739 55 Smilovice
Adam Walach, Polní 1801/31, 737 01 Český Těšín
Helena Wepsová, Smilovice 97, 739 55 Smilovice
Danuše Wojnarová, Komorní Lhotka 147, 739 53 Komorní Lhotka
Valter Riedel, Smilovice 154, 739 55 Smilovice
Oznámení doručením veřejnou vyhláškou
vlastníci pozemků parc. č. 2348, 2363, 2375, 2399, 2396, 2400, 2410, 2392, 2379, 2367,
2378, 2370, 2361, 2346 a 2345 v k. ú. Hnojník a vlastníci pozemků parc. č. 1/1, 5 a 1139/2
v k. ú. Řeka
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Anna Zientková, Drofield Str Leicester 77
Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice
Obec Řeka, Řeka 73, 739 55 Řeka
Dotčené orgány (datová schránka):
MěÚ Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek,
Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek, IDDS: w8pai4f
Hasičský záchranný zbor Moravskoslezského kraje, ÚO Frýdek Místek, Pavlíková 2264, 738
01 Frýdek-Místek, Id DS: spdaive
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy
Na vědomí (datová schránka):
Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, IDDS: wwit8gq
Obecní úřad Hnojník, stavební úřad (po nabytí právní moci), IDDS: stdbeca
S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka):
Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj,
Obecní úřad Smilovice – ID DS: 9h3bq4x
Obecní úřad Řeka – ID DS: ggxaxtb
Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí)
Ověřená projektová dokumentace
Štítek „Stavba povolena“
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