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ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška 

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle §61 odst. 1 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný 
podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a §106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu 
podle §15 odst. 4 vodního zákona a §15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě provedeného vodoprávního řízení dle ustanovení §115 vodního zákona 
a §§111-112 stavebního zákona

v y d á v á   p o v o l e n í

obci: Smilovice, IČ 005 76 905
se sídlem: Smilovice 13, 739 55 Smilovice

v zastoupení

právního subjektu: MK plan s.r.o., IČ 285 83 754
se sídlem: Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín

I. k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) odst. 1 vodního zákona – odběr 
podzemní vody ze studny na p. p. č. 583 v k. ú. Smilovice u Třince (hydrogeologický rajon 
3211). Voda bude odebírána pro sociální zařízení budovy ČOV.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáno do 31.12.2030 v tomto rozsahu:
Průměrný povolený odběr: 0,005 l/s
Maximální povolený odběr: 0,5 l/s

3,0 m3/měs
36,0 m3/rok

Povolení k odběru podzemní vody je vydáno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě 
tohoto povoleného nakládání.

Orientační poloha místa odběru je udána v souřadnicovém systému JTSK:
X: 451291,1 Y: 1122082,3
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II. k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění 
odpadních vod z ČOV do vod povrchových vodního toku Ropičanka v ř. km 8,51 (č.h.p. 2-03-
03-040) na pozemku parcela číslo 1740/10 v katastrálním území Smilovice u Třince

v množství prům. 1,0 l/s
max. 3,75 l/s  3 341 m3/měs 32 100 m3/rok.

v jakosti „p“ (mg/l) „m“ (mg/l)

CHSKCr 125 180
BSK5 30 60
NL 40 70
N-NH4

+ 20 40

Na odtoku bude laboratorně sledován ukazatel PCelk.

Povolení k vypouštění odpadních vod, dle ust. § 9 odst. 2 vodního zákona, je vydáno na 
dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. ČOV bude sloužit k čištění odpadních 
vod ze zástavby v obci Smilovice pro 600 EO.

Orientační poloha místa vypouštění je udána v souřadnicovém systému JTSK :
X: 451217,16 Y: 1122106,52

Zároveň se ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto podmínky:
1. Pro sledování jakosti vypouštěných odpadních vod budou odebírány vzorky v ukazatelích 

BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4
+ a PCelk v četnosti 12 x ročně na výusti z čistírny odpadních 

vod. Odběry budou rovnoměrně rozloženy v průběhu roku, nebudou prováděny za 
neobvyklých situací, jako při silných deštích a povodních. 

2. Typ vzorku A – dvouhodinový směsný získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu 
v intervalu 15 minut (dle přílohy č. 4 nař. vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů). Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům a oprávněným subjektům 
bude plněna 1 x ročně vždy k 31.01 kalendářního roku prostřednictvím integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o 
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

3. Při měření míry znečištění odpadních vod budou použity následující postupy a analytické 
metody:

a) předběžná úprava vzorků městských odpadních vod:
Ukazatel 
znečištění 

Předběžná úprava Konzervace      

BSK5 homogenizace 10C na 50C 
zmrazení na -200C      

CHSKCr homogenizace H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na -200C

NL ruční roztřepání 10C až 50C

N-NH4+ filtrace
H2SO4 na pH 1 až 2
1°C na 5°C
zmrazení na -20°C

Pcelk. homogenizace
H2SO4 na pH 1 až 2
zmrazení na -20°C
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b) analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro městské odpadní vody:
Ukazatel 
znečištění

Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění

BSK5 ČSN EN 1889-1 (75 7517), ČSN EN 1899-2 (75 7517)
CHSKCr TNV 75 7520
NL ČSN EN 872 (75 7349)
N-NH4 + ČSN ISO 5664 (75 7449)

ČSN ISO 7150-1 (75 7451)
ČSN ISO 7150-2 (75 7451)
ČSN EN ISO 11732 (75 7454)
ČSN ISO 6778 (75 7450)
ČSN EN ISO 14911 (75 7392)

Pcelk. ČSN EN ISO 6878 (75 7465) čl. 7 a 8
TNV 75 7466
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)

Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, 
pokud je má příslušná laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovány.

4. Vzorky musí být odebírány pracovníkem splňující veškeré podmínky pro vzorkování dle 
platných norem v době odběru a vyhodnocovány oprávněnou laboratoří pověřenou 
Ministerstvem životního prostředí ve smyslu § 92 odst. 1 vodního zákona.

5. Měření objemu vypouštěných odpadních vod – indukční průtokoměr, Thomsonův přepad 
na odtoku.

III. ke stavbě vodního díla dle §15 odst. 1 vodního zákona a §115 stavebního 
zákona „ČOV SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI SMILOVICE“ na pozemcích parcela 
číslo 11, 12, 35/1, 40/1, 41/1, 48/2, 77, 119/4, 123/2, 140/1, 140/2, 140/5, 140/9, 146, 158/1, 
158/3, 160/1, 173, 311/2, 382/1, 382/4, 445/1, 445/4, 445/5, 449/1, 569, 570, 583, 828, 
1612/1, 1614/2, 1617, 1618/2, 1640/2, 1643, 1645, 1667/2, 1670/1, 1670/2, 1687, 1688, 
1696/1, 1696/2, 1696/7, 1719, 1724/1, 1727, 1729/1, 1731/1, 1731/2, 1731/3, 1732/1, 
1739/7, 1739/9, 1740/10, 1740/11, 1756, p. p. k. 801/1, 801/2, 806/4 v katastrálním území 
Smilovice u Třince a na p. p. č. 1018/2 v k. ú. Střítež.

Stavba obsahuje:

PS 1.1 Čerpací stanice
 DPS 1.1.1 ČS – strojní část
 DPS 1.1.2 ČS – provozní rozvod silnoproudu a telemetrie

SO 1.1 Kanalizační stoky „A“
SO 1.2 Kanalizační stoky „B“
SO 1.3 Výtlak kanalizace „A“
SO 1.4 Výtlak kanalizace „B“
SO 1.5 Výtlak O.Ú.
SO 1.6 Čerpací stanice
SO 1.7 Elektro přípojka ČS

PS 2.1 ČOV – technologie
 DPS 2.1.1 ČS – strojní část
 DPS 2.1.2 ČS – provozní rozvod silnoproudu a telemetrie

SO 2.1 ČOV – stavební část
SO 2.3 Propojovací potrubí + výustní objekt
SO 2.4 Studna + přípojka vody
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Orientační poloha vodního díla je udána v souřadnicovém systému JTSK :
ČOV X: 451291,1 Y: -1122082,3
ČS X: 452150,0 Y: -1121556,1

Začátek kanalizačních řadů

Stoka „A-1“ X: 450671,8 Y: 1123187,9
Stoka „B-1“ X: 452263,7 Y: 1122755,6

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správní 
řád):
Obec Smilovice, IČ 005 76 905, Smilovice 13, 739 55 Smilovice

Vodoprávní úřad ukládá investorovi stavby dle §15 odst. 3, vodního zákona a ustanovení 
§115 stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky :
1. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace datována 03/2012, 

kterou vypracoval Ing. Miroslav Krauz, jako autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1100054. Veškeré změny, které mají vliv 
na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat 
schválit naším odborem.

2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla 
budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem. Spory o náhradu řeší soud.

3. Stavebník, stavbyvedoucí a stavební dozor jsou povinni dodržovat ustanovení §§152-
155 stavebního zákona.

4. Stavebník povede stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, který je povinen na 
požádání předložit kontrolním orgánům.

5. Budou v plném znění dodržena tato vyjádření:

Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Třinec ze dne 27.05.2009:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména:
 v trase kanalizace nebo její blízkosti rostou dřeviny. Zejména výkop v kořenové zóně 

bude proveden ručně a nebude veden blíž jak 2,5 m od paty kmene,
 nutno zachovat v plné míře dřeviny, zejména břehový porost vodního toku Ropičanka.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů:
 Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která 

provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Veškeré doklady o jejich předání budou 
předloženy odboru ŽPaZ MěÚ Třinec před užíváním stavby,

 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, je nutno 
zajistit přednostně jejich využití. Skládkovat lze pouze odpady, u nichž není jiný způsob 
odstranění dostupný,

 Během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání 
s nimi

Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 Stavební činnost v tomto území je nutno ohlásit písemně Archeologickému ústavu ČR, 

Královopolská 147, 612 00 Brno (v kopii i NPÚ, ú.o.p. v Ostravě, Detašované pracoviště 
Opava, Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava, tel. 553/715485) a následně umožnit 
provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle 
odst. 1 § 22 zák. č. 20/1987 Sb. Podobně je třeba postupovat, bude-li v tomto území 
prováděná jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických 
výzkumů.
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Závazné stanovisko Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství ve 
věci zásahu do významného krajinného prvku ze dne 14.05.2009, zejména:
 Pře zahájením přípravných a stavebních prací v terénu viditelně vyznačit místo stavby 

(staveniště), za tuto linii dále nezasahovat. 
 V případě výkopových prací minimalizovat vznik přirozených pastí pro volně žijící 

živočichy (jámy, výkopy atd.) Taková místa budou zajištěna před pádem živočichů.
 Zahájení prací bude oznámeno nejméně 14 dní předem místní organizaci Českého 

rybářského svazu v Třinci. Bezprostředně před pracemi v korytě bude konkrétní úsek 
vodního toku proloven elektrickým agregátem a ryby přemístěny do úseku nejméně 200 
m nad nejvyšší profil předpokládaných prací. O slovení bude proveden zápis nebo 
protokol, v němž bude uvedeno, kdy a kdo slovení provedl. Protokol bude předložen 
orgánu ochrany přírody. 

 Kácení dřevin bude provedeno pouze v době vegetačního klidu nebo výjimečně v době 
vegetace po předchozím ornitologickém průzkumu za předpokladu, že nebude zjištěno 
žádné obsazené ptačí hnízdo. Ornitologický průzkum si musí zajistit investor a to 
nejpozději 5 dnů před kácením dřevin. Předmětem průzkumu je zjištění obsazených 
ptačích hnízd na stromech určených ke kácení. O průzkumu bude proveden písemný 
protokol nebo zpráva, který bude předložen orgánu ochrany přírody, před kácením 
dřevin. Bude obsahovat, kdo průzkum prováděl, kdy byl průzkum proveden a co bylo 
zjištěno. V případě zjištění obsazených ptačích hnízd se dřeviny v době hnízdění ptáků 
nesmí kácet. 

 Břehový porost bude zachován v plné míře. Během stavebních a jakýchkoli dalších 
činností souvisejících se stavbou nesmí dojít k poškození dřevin. Během stavebních 
činností, přípravy území, dovozu materiálu a všech se stavbou souvisejících činností 
musí být dodržována norma na ochranu dřevin 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, tzn. 
mimo kořenovou zónu, což je plocha vymezená kolmým průmětem korun stromů, 
zvětšená o 1,5 m. Pokud se tomu nelze vyhnout, je možné stavbu umístit ve 
výjimečných případech v kořenové zóně ve vzdálenosti min. 4 násobku obvodu kmene 
ve výšce 1 m nad zemí, nejméně však 2,5 m od paty kmene za předpokladu ručního 
výkopu bez přerušení kořenů o průměru 2 cm a větších.

 Při pracích ve vodním toku musí být zajištěn plynulý průtok vody a nesmí dojít 
k nadměrnému zákalu vody. Při dlouhodobém zákalu vody v toku pod úpravou delším 
než 7 dní, budou práce v korytě vodního toku omezeny na dobu potřebnou k odkalení 
vody.

 Opevnění břehu bude plynule navazovat na stávající břehy. 
 Vodní tok Ropičanka bude po ukončení prací uveden do původního stavu, břehy budou 

osety luční travní směsí.
 Označení míst křížení za břehovými hranami bude z přírodního materiálu (např. kámen), 

v případě použití jiného typu označení musí být zvolen tak, aby nenarušoval estetickou 
funkci vodního toku. Přesný typ bude s orgánem projednán a poté odsouhlasen. 
Nepřípustné jsou kovové tyče či sloupky.

 Ve významném krajinném prvku nebude skladován stavební ani výkopový materiál, 
stroje, nářadí apod.

 Po dokončení prací budou z významného krajinného prvku odklizeny všechny stavební 
zbytky. 

 Stroje budou vybaveny ekologickými náplněmi.
 Zahájení a ukončení prací bude písemně oznámeno orgánu ochrany přírody.
 S podmínkami závazného stanoviska seznámit provádějící firmu nejlépe již při 

výběrovém řízení.
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Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 30.03.2012 souhlasí 
s výustním objektem za podmínky:
 Výustní objekt bude proveden z lomového kamene o hmotnosti 80 kg uloženého do 

betonového lože.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 23.04.2012, a to v případě, že 
provozovatelem stavby bude SmVaK Ostrava a.s.:
 kvalitu položení potrubí, zásypu a dodržení spádových poměrů uložení potrubí dle PD 

prokáže zhotovitel provedením prohlídky tel. Kamerou s měřením spádu a přípustné 
kvality profilu potrubí se zajištěním obrazového záznamu a písemného protokolu,

 kvalitu provedeného díla z hlediska dodržení montážních postupů pokládky trubního 
materiálu prokáže zhotovitel provedením zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN za účasti 
pracovníka SmVaK Ostrava a.s. Kanalizace musí být 100% vodotěsná,

 před záhozem a ke zkoušce vodotěsnosti nutno přizvat oprávněného zástupce SmVaK 
Ostrava a.s. Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez 
potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené 
kontrole (před záhozem a zkoušce vodotěsnosti) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., 
nesouhlasí SmVaK Ostrava a.s. s udělením kolaudačního souhlasu,

 kanalizace musí být před záhozem zaměřena v souřadnicích JTSK,
 po realizaci stavby bude proveden Tv monitoring s měřením skutečného spádu a ovality,
 provozní řád kanalizace a KČS, včetně kanalizačního řádu bude předložen k vyjádření 

budoucího možného provozovatele.

RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10.11.2011 zejména:
 před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 

provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. 
Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební 
činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební 
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude 
sepsán protokol,

 pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

 při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo 
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, 
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí,

 odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeno proti jeho poškození,

 v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

 neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

 před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede 
příslušné regionální centrum. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení 
zasypáno,

 neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení,

 poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů 
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání stavební činnosti,
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 případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,

 bude zachována hloubka plynárenského zařízení,
 při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen 

případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenského zařízení.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 27.03.2012 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, rozváděče, 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 Telefónica O2,

 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,
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 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, 
a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti 
Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK,

 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 skříní 
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 
zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, 
že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a 
ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m,

 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit 
POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na 
poruchové službě, společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro 
oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500,

 nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.10.2011 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.

Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast povodí Odry ze dne 23.01.2012 a 
20.03.0212, zejména:
 opevnění výustního objektu bude plynule navazovat na okolní přirozené břehy,
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 souběh kanalizační stoky „A“ s vodním tokem bude min. 6 m od břehové hrany toku,
 stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě,
 vlastník objektů je povinen je udržovat v řádném stavu,
 Lesům ČR je nutno oznámit zahájení prací a přizvání v průběhu prací, a to zejména 

k provádění protlaku, výustního objektu a souběhu s vodním tokem. Po ukončení prací 
nutno přizvat Lesy ČR ke kontrole splnění podmínek a vydání písemného stanoviska,

 montážní jámy protlaku v km 9,19 budou umístěny min. 6 m od břehové hrany. Stávající
opevnění břehů nebude v místě dotčeno,

 křížení kanalizace se zatrubněným pravostranným přítokem Ropičanky v km 8,2 bude 
proveden v místě propustku pod středem místní komunikace. Výška krytí mezi dnem 
propustku a kanalizací bude činit 300 mm. Křížení bude provedeno podkopem. Prostor 
mezi stávajícím propustkem a kanalizačním řadem bude zalit betonem.

Povodí Odry, s. p. ze dne 02.04.2012 zejména:
 zahájení stavby bude v předstihu min. 1 týdne oznámeno VHP Český Těšín (Ing. 

Barabančíková, tel. 725 954 740),
 stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy,
 v korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál,
 po dokončení stavby nutno předat VHP Český Těšín projekt skutečného provedení 

stavby včetně geodetického zaměření.

6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci, zejména zák. 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 nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a 
kanalizací, zejména vyhlášky č. 146/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 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) a ustanovení 
obsažená v příslušných technických normách. 

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení veškerých inženýrských sítí jejich 
správci a zabezpečí je dle jejich podmínek a požadavků uvedených v jejich vyjádřeních 
před poškozením po celou dobu výstavby.

9. Před zahájením stavby 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 stavbě do kontrolní prohlídky stavby.

10. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení obecního 
úřadu.

11. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti 
bude řešena s přihlédnutím k ČSN DIN 18 920 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případný zásah do vzrostlé zeleně a povolení 
rozkopávky ploch zeleně bude projednán s příslušným orgánem státní správy na úseku 
ochrany přírody.

12. 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).
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13. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a 
přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 5911, 75 5630, TNV 75 5402. 
Zásah do stávajícího kanalizačního sběrače bude proveden v souladu se zákonem o 
vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.

14. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů 
veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné 
překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním 
osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

15. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány.
V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení 
pro snížení prašnosti.

16. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník 
před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit. Provedení 
napojení na stávající sběrač bude projednáno ve smyslu zákona o vodovodech a 
kanalizacích s provozovatelem tohoto zařízení. 

17. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
18. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude 

provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
19. Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona. 

V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu
úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitého uvedení 
odborného dozoru stavby.

20. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně 
doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

21. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opravena a před záhozem protokolárně 
předána správcům těchto zařízení.

22. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
23. Stavebník je povinen, dle ust. §122 stavebního zákona, požádat stavební úřad o vydání 

kolaudačního souhlasu. Příslušný stavební úřad je vodoprávní úřad, který povolení ke 
zřízení vodního díla vydal. 

24. K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 12 vyhlášky 
č. 526/2006 Sb. a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle 
skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.

25. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno 
před záhozem rýhy kanalizačního řadu zaměření skutečného provedení stavby (směrově 
a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, 
u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického 
zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloženo 
odboru životního prostředí a zemědělství, MěÚ Třinec pro účely vydání kolaudačního 
souhlasu.

26. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
27. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas předloží vlastník kanalizace kanalizační řád 

vodoprávnímu úřadu ke schválení dle ust. §14 odst. 3 zákona o vodovodech a 
kanalizacích.

28. Termín dokončení stavby: 31.12.2015.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Žádost účastníků řízení Jana Hrackého a Evy Hracké, oba bytem Hlavní 207, 735 43 
Albrechtice o pozastavení řízení, protože nebyli dopisem zváni či alespoň obesláni
k vyjádření a připomínkování se zamítá.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Odůvodnění

Dne 03.05.2012 požádal investor obec Obec Smilovice, IČ 005 76 905, se sídlem Smilovice 
13, 739 55 Smilovice v zatsoupení právního subjektu MK plan s.r.o., IČ 285 83 754, se 
sídlem Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín, o povolení vodního díla „ČOV SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE V OBCI SMILOVICE“ na p.p.č 11, 12, 35/1, 40/1, 41/1, 48/2, 77, 119/4, 123/2, 
140/1, 140/2, 140/5, 140/9, 146, 158/1, 158/3, 160/1, 173, 311/2, 382/1, 382/4, 445/1, 445/4, 
445/5, 449/1, 569, 570, 583, 828, 1612/1, 1614/2, 1617, 1618/2, 1640/2, 1643, 1645, 1667/2, 
1670/1, 1670/2, 1687, 1688, 1696/1, 1696/2, 1696/7, 1719, 1724/1, 1727, 1729/1, 1731/1, 
1731/2, 1731/3, 1732/1, 1739/7, 1739/9, 1740/10, 1740/11, 1756, p. p. k. 801/1, 801/2, 806/4
v katastrálním území Smilovice u Třince a na p. p. č. 1018/2 v k. ú. Střítež, o povolení 
k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových vodního toku 
Ropičanka v ř. km 8,51 a o povolení k nakládání s vodami – odběru podzemní vody ze 
studny na p. p. č. 583 v k. ú. Smilovice u Třince.

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní 
úřad v souladu s §115 vodního zákona, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře 
známy poměry staveniště, upustil od místního šetření a ústního jednání ve smyslu 
ustanovení §112 odst. 2 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků řízení 
v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení §109 
stavebního zákona a §115 vodního zákona. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení podle ust. § 115 vodního zákona 
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, upustil od ústního jednání a stanovil 
lhůtu pro podání námitek do 10 dnů ode dne doručení oznámení zahájení řízení.

Ve stanovené lhůtě byla v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu
podána žádost účastníků řízení Jana Hrackého a Evy Hracké, oba bytem Hlavní 207, 735 43 
Albrechtice o pozastavení řízení, protože nebyli dopisem zváni ani obesláni ke svému 
vyjádření a připomínkování.

správní orgán k námitce uvádí následující:
Účastník řízení Jan Hracki je vlastníkem několika pozemků, na kterých bude stavba 
realizována. K těmto pozemkům byla správnímu orgánu doložena smlouva mezi investorem 
a Janem Hrackim o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejich 
provozu.
Správní orgán v rámci oznámení o zahájení řízení vyzval účastníky řízení a dotčené orgány 
k uplatnění námitek do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Vzhledem k tomu, že se
jedná o vodoprávní řízení s velkým počtem účastníků řízení dle § 144 správního řádu, 
doručuje správní orgán písemnosti veřejnou vyhláškou, tedy prostřednictvím úřední desky.
Z tohoto důvodu neobesílá správní orgán jednotlivé účastníky písemně a námitku zamítl.

Oprávněné podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí 
byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Rozhodnutí o umístění této stavby bylo vydáno dne 07.03.2012 pod 
zn. OH/1908/328/2011/SÚ/Da, stavebním úřadem Obecního úřadu Hnojník a nabylo právní 
moci dne 07.04.2012. Souhlas dle §15 stavebního zákona s rozhodnutím o povolení stavby 
vydal stavební úřad Obecního úřadu Hnojník dne 04.06.2012.

V průběhu správního řízení došlo v k. ú. Smilovice k pozemkovým úpravám. Pozemky
st. 33/3, st. 35/2, st. 55, 79/1, 160/3, 160/4 a 1738/5 v k. ú. Smilovice u Třince, které byly 
uvedeny v oznámení o zahájení řízení, mají dle údajů z katastru nemovitostí po obnově
reparátu parcelní čísla 77, 123/2, 140/5, 158/3, 311/2 a 1732/1 v k. ú. Smilovice u Třince.
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Stavba je v souladu s vodohospodářským plánem ČR.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 9 odst. 1, § 61 odst. 4 vodního 
zákona a §2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, 
zejména:
 Vyjádření obce Smilovice ze dne 05.12.2011, zn. -/330/2011,
 Koordinované závazné stanovisko MěÚ Třinec ze dne 27.05.2009, zn. 

14533/2009/SŘaÚP/Sa,
 Závazné stanovisko MěÚ Třinec, odboru ŽPaZ ve věci zásahu do významného krajinného 

prvku ze dne 14.05.2009, zn. 14372/2009/ŽPaZ/Sl/246.4,
 Vyjádření MěÚ Třinec, odboru ŽPaZ, orgánu ochrany přírody ze dne 30.03.2012, zn. 

MěÚT/16764/2012/ŽPaZ/Ru,
 Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. ze dne 23.04.2012, zn. 9773/V004193/2012/FA,
 Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 10.11.2011, zn. 5000545286,
 Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 27.03.2012, č. j. 51497/12,
 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.10.2011, zn. 001038028078,
 Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., ze dne 02.06.2009 zn. 

6/2009/2509/Koc,
 Vyjádření Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast Povodí Odry ze dne 

23.01.2012 a 20.03.2012, č. j. LCR951/000260/2012,
 Stanovisko Povodí Odry, s. p., ze dne 02.04.2012, zn. 05078/9232/839/2012, ze dne 

09.03.2012, zn. 03804/9233/57.20/2012 a ze dne 06.03.2012, zn. 03805/9231/71.2/2012.

Odbor ŽPaZ Městského úřadu v Třinci, jako vodoprávní úřad, přezkoumal předloženou 
žádost a přiložené materiály dle vodního a stavebního zákona a souvisejících předpisů a 
zjistil, že uskutečnění stavby při dodržení podmínek tohoto rozhodnutí není v rozporu se 
zájmy společnosti, neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní zájmy, neomezuje práva a 
oprávněné zájmy účastníků řízení a  dotčených orgánů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 2 správní 
řád):

Fyzické i právnické osoby mající vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na 
nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich a které mohou být rozhodnutím přímo 
dotčeny.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru 
životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě prostřednictvím Městského úřadu Třinec.
Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout následujícím dnem ode dne doručení 
písemností adresátovi (§40 odst. 1 písm. a) správního řádu).

Odvolání musí splňovat náležitosti podle §82 správního řádu a 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 
se 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 na jeho náklady Městský úřad Třinec.

Pokud nebyl adresát zastižen a písemnost je uložena na poště, pokládá se písemnost za 
doručenou desátým dnem od data uložení (§24 odst. 1 správního řádu).
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Pokud adresát odmítne písemnost převzít nebo neposkytne potřebnou součinnost nezbytnou 
k řádnému doručení, ač byl řádně poučen o právních důsledcích svého odmítnutí, pokládá 
se písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo (§24 odst. 
4 správního řádu).

Stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moc. Platnost však nepozbývá, 
jestliže je v dané lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka

Mgr. Jana Gawlasová
Vedoucí odboru

V zastoupení Ing. Jana Stonawská v.r.

Za správnost vyhotovení: Ing. Milan Worek – referent odboru

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned 
vrátit.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podpis, razítko

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky
Městský úřad Třinec
Obecní úřad Smilovice
Obecní úřad Střítež

Obdrží
Obec Smilovice v zast.: MK plan s.r.o., Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
Obecní úřad Hnojník, stavební úřad (po nabytí právní moci)

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí)
Ověřená projektová dokumentace 
Štítek ”Stavba povolena“
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