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

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou
dne 21.10.2019 podal
OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona
povolení

k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny (dále jen
"nakládání s vodami") na místě:
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
Údaje o povoleném množství – počáteční úsek stoky A
Průměrné povolené množství
2,63 l/s
Maximální povolené množství
3,33 l/s
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Maximální měsíční povolené množství
Roční povolené množství
Časové omezení platnosti povolení pro nakládání s
vodami

8 775 m3/měs
105 300 m3/rok
1 rok

II. Vydává podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 5 vodního zákona
povolení
k nakládání s podzemními vodami – k jinému nakládání s nimi spočívající ve vypouštění čerpaných vod
do vodního toku Olešnice celkové – stavební jáma u ČOV + počáteční úsek stoky A (dále jen "jiné
nakládání s vodami") na místě:
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.
III. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1. Povodí Moravy, s.p. provozu Přerov, budou jako přímému správci VT Olešnice nejpozději 5 dní
předem oznámeny termíny zahájení a ukončení čerpání a vypouštění včetně kontaktu na
zodpovědnou osobu.
2. Vypouštění čerpaných vod do toku musí být řešeno tak, aby proudem nedocházelo k poškozování
koryta nebo břehů. Po ukončení čerpání bude břeh uveden do původního stavu.
3. Provizorní vypouštěcí potrubí nebude pevně zabudováno v pozemku vodního toku a bude ihned po
ukončení vypouštění odstraněno z průtočného profilu toku.
4. Bude minimalizováno vnášení plavenin do toku (především při čerpání přímo ze stavební jámy).
V případě zvýšeného zakalení čerpané vody, bude čerpaná voda před vypouštěním do toku
předčištěna sedimentací.
5. Vypouštění čerpané vody musí splňovat podmínky Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění,
nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod ve vodním toku. Kvalita povrchové vody bude
průběžně vizuálně kontrolována pro včasné zjištění zhoršené kvality nebo kontaminace ze stavební
mechanizace (ropný film, zápach).
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6.

U stávajících studní vzdálených do 50 m od prováděného čerpání bude zajištěna jejich pasportizace a
jejich zaměření hladiny podzemní vody, a to před zahájením odvodňovacího čerpání. O zaměření
hladiny podzemní vody bude sepsán zápis a podepsán vlastníkem studny.
7. U nemovitostí, které se nachází ve vzdálenosti do 50 m od hloubené rýhy a stavby ČOV, ze kterých
bude odčerpávána voda, bude provedena fotodokumentace fasád.
8. Na stavbě bude veden provozní deník, do něhož bude zaznamenávaná doba čerpání a denní množství
čerpané vody.
9. Doba povoleného nakládání s vodami: 1 rok od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny je vydáváno bez ohledu na
jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 2
Odůvodnění:
Dne 21.10.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami, uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 21.10.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 19.12.2019.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní
úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání, protože mu poměry byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené
orgány svá závazná stanoviska.
Dokumentaci záměru nakládání s vodami „Hydrogeologický posudek, Kanalizace a ČOV Čekyně –
odvodnění stavebních jam“ (dále jen „hydrogeologický posudek“) vypracoval Ing. Milan Kučera, osoba
odborně způsobilá v oborech hydrogeologie a geologické práce, sanace, číslo osvědčení 1198/2000, IČ:
13422251, v Brně, v srpnu 2019, číslo zakázky 2924.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 15.10.2019 zn. PM-41260/2019/5203/Br
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.
Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Podmínka č. 1 stanovuje, že v době, kdy bude dotčen vodní tok Olešnice, bude správce vodního toku
informován o prováděném nakládání s vodami z důvodu vykonávání povinností správce vodního
toku stanovených v§ 47 vodního zákona a následujících.
Podmínky č. 2 - 4 mají zajistit, že nedojde k poškození koryta vodního toku, který má být využit pro
vypouštění čerpaných vod a ohrožení jakosti povrchových vod.
V hydrogeologickém posudku byla doporučena opatření týkající se sledování hladin podzemní vody
ve studních a fasád nemovitostí vzdálených do 50 m od prováděného čerpání ve stavebních jámách,
které vodoprávní úřad zohlednil v podmínkách č. 6 – 8 z důvodu ochrany nemovitostí, které by
mohly být nakládáním s vodami dotčeny.
- Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického
stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a
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kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého
stavu/potenciálu.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 115 vodního
zákona):
Dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo
povinnostech.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě
do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu. O odvolání
rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se
podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02
Přerov v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 správního řádu.
Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
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.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................
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Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
OHL ŽS, a.s., IDDS: xbicgdt
Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ostatní
Obecní úřad Lhotka, IDDS: r99bukm

