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Navrhovatel:
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 2
(dále jen "žadatel") dne 21.10.2019 podal žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich
čerpání za účelem snižování jejich hladiny a k jinému nakládání s nimi.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za
účelem snižování jejich hladiny v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon") a o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jinému nakládání s nimi v souladu
s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona pro akci
„Čerpání za účelem snižování podzemních vod při stavbě ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd,
Lhotka, část 1) – Kanalizace a ČOV Čekyně“
Údaje o místu předmětu rozhodnutí – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Olomoucký
Přerov
Čekyně
1158, 1144, 1159, 1216
4-10-03-1290-0-10
6612
začátek X: 1133119,30 Y:536038,76
konec X: 1133013,59 Y: 536186,91

Původ (čerpané) vody (Č 01)
podzemní voda
Údaje o povoleném množství – stavební jáma u ČOV
Průměrné povolené množství
1,3 l/s
Maximální povolené množství
1,5 l/s
Maximální měsíční povolené množství
3 953 m3/měs
Roční povolené množství
47 437 m3/rok
Časové omezení platnosti povolení pro nakládání s
1 rok
vodami
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Údaje o povoleném množství – počáteční úsek stoky A
Průměrné povolené množství
2,63 l/s
Maximální povolené množství
3,33 l/s
Maximální měsíční povolené množství
8 775 m3/měs
Roční povolené množství
105 300 m3/rok
Časové omezení platnosti povolení pro nakládání s
1 rok
vodami
Údaje o místu předmětu rozhodnutí – jiné nakládání s podzemími vodami (vypouštění čerpaných vod do
vodního toku celkové – stavební jáma u ČOV + počáteční úsek stoky A):
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Vodní tok
Číselný identifikátor vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Kód vodního útvaru
Název vodního útvaru
Údaje o povoleném množství vypouštění
Průměrné povolené množství
Maximální povolené množství
Maximální měsíční povolené množství
Roční povolené množství
Časové omezení platnosti povolení pro nakládání s
vodami

Olomoucký
Lhotka
Lhotka u Přerova
287/2
Olešnice
404310000100
4-10-03-1290-0-10
6612
levý břeh
X: 1 133 012,74 Y: 536 187,34
MOV_0520
Olešnice (Kokorka) od pramene po ústí do
toku Morávka - náhon
3,93 l/s
4,83 l/s
12 728 m3/měs
152 737 m3/rok
1 rok

Popis:
Z důvodu stavebních činností v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka, část 1)
– Kanalizace a ČOV Čekyně“ bude nutné snižovat hladinu podzemní vody za účelem provedení
stavebních prací dle schválené projektové dokumentace. Voda bude čerpána přímo ze stavební jámy u
ČOV a ze stavební jámy v počátečním úseku stoky A. Čerpaná podzemní voda bude vypouštěna do
vodního toku Olešnice, popřípadě do stávající dešťové kanalizace. Podzemní voda nebude žádným
způsobem využívána a nebude měněna její kvalita, bude zamezeno zhoršení její jakosti.
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a
zemědělství příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a
ustanovení § 115 vodního zákona zahájení správního řízení.
Vodoprávní úřad dále podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, odbor stavebního
úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, úřední dny Po a St 8,00 -11,30
a 12,30 – 17,00).
Vodoprávní úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne 20.1.2020, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek
a stanovisek, ukončí dokazování a bude mít shromážděné veškeré podklady pro vydání rozhodnutí
v předmětné věci a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že se
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mohou s těmito podklady seznámit, nahlížet do nich a vyjádřit se k nim do 3 dnů od dne 20.1.2019. Poté
bude vydáno rozhodnutí ve věci.
Poučení:
Vzhledem ke skutečnosti, že vedené vodoprávní řízení je řízením s velkým počtem účastníků (dle
ustanovení § 144 správního řádu), je účastníkům řízení o zahájení vodoprávního řízení doručováno
veřejnou vyhláškou. Každý účastník, který by se přihlásil do řízení, by byl samostatně posuzován, a bylo
by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu
s ustanovením § 33 správního řádu.

Ing. Ivana Hřibová
vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a na úřední desce Obecního úřadu Lhotka dle § 25
odst. 2 a 3 správního řádu, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a
opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu
orgánu, který písemnost vydal!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
OHL ŽS, a.s., IDDS: xbicgdt
Ostatní
Obecní úřad Lhotka, IDDS: r99bukm
Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750
02 Přerov 2

