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ROZHODNUTÍ

o povolení stavby vodního díla

Výroková část

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní
úřad dle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“)
a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. a
dle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a místně
příslušný úřad dle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákoně. 500/2004 Sb.“)

žadateli, kterým je Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, se sídlem Sokolská 245, 735 52
Bohumín — Záblatí, IC 410 30 508

1. vydává

podle ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a dle ustanovení 115 zákona
č. 183/2006 Sb.

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Novostavba kanalizační přípojky — lapák tuku pro
objekt Sokolovny č.p. 245 v Bohumíně — Záblatí“ dle projednané a ověřené projektové
dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Kolář, Anenská 121, 735 52 Bohumín - Záblatí a
autorizoval Ing. Břetislav Szarowski, Dětmarovice 1337, PSC 735 71 (č. autorizace 1102207).

Popis stavby
Pro předčištění splaškových vod z kuchyně objektu Sokolovny bude osazen lapák tuku OTP-1
výrobce SEKOPROJEKT Turnov, který bude umístěn na kanalizaci na odvodu splaškových
vod z kuchyně.
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Jedná se o plastový odlučovač tuku o rozměrech 900x600x1010 mm, objemu 0,43 m3 a
maximálním průtoku 1 l/s. Lapák je konstruován s integrovaným kalovým prostorem
o objemu 0,43 m3 a opatřen ocelovým pozinkovaným vodotěsným poklopem. Lapák tuku
bude realizován v provedení pro osazení v zemi s obetonováním. Kanalizační potrubí od
lapáku tuku DN 100 bude napojeno na nově vybudovanou kanalizační přípojku v revizní
šachtě RS3.

Stavba vodního díla bude realizována na pozemku parc. č. 174 k.ú. Záblatí u Bohumína.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace ověřená
v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu vodoprávního
úřadu Městského úřadu Bohumín.

Určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X, Y):
Lapák tuku (střed): X = 1 096 781 Y = 463 482

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stanoví ve smyslu ustanovení * 15 odst. 3
zákona č. 254/2001 Sb. a 115 zákona č. 183/2006 Sb. tyto podmínky pro provedení stavby
vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace
s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které C.:
mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy je nutno před realizací projednat
a nechat schválit vodoprávním úřadem Městského úřadu Bohumín.

2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního
díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění
a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.

3. Zahájení stavebních prací a výběr zhotovitele oznámí stavebník s předstihem všem
vlastníkům stavbou dotčených pozemků a vodoprávnímu úřadu Městského úřadu
Bohumín.

4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním
orgánům.

5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení
stavby ajejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy
stavbu povolil a termín dokončení stavby.

6. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31.12.2013. c
7. Zachovávané dřeviny a porosty, které mohou být stavbou vodního díla přímo dotčeny,

budou chráněny před poškozením a ničením v nadzemní i podzemní části v souladu
s CSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině.

8. Při pracích, kdy může dojít k poškození kmene stromů je nutno zajistit jejich obednění
do výšky minimálně 2 m.

9. Investor bude v průběhu výstavby zajišt‘ovat zaměření všech podzemních sítí před
záhozem a doplňovat dokumentaci dle skutečného provedení.

10. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a
kontrolní opatření při výstavbě musí být prováděny v takovém rozsahu a struktuře,
aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život
lidí na staveništi i okolí v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
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11. Veškeré výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při
záhozu řádně zhutněny v souladu s příslušnými technickými normami.

12. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským
vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.

13. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem
(s přihlédnutím k příslušným CSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem
projednány s jejich operativními správci.

14. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací protokolárně
vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená vedení
opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení. Každé
poškození jednotlivých vedení bude neprodleně oznámeno příslušnému správci sítě.

15. Stavebník prokazatelně zajistí seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní
práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných
pásmech těchto vedení a zařízení včetně poučení o nebezpečí možného úrazu.

16. V lokalitě stavby se nachází energetického zařízení ČEZ Distribuce a.s. (nadzemní
vedení), které je chráněno ochranným pásmem dle 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické
společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Zahájení prací je
nutno oznámit provozovateli distribuční soustavy minimálně 3 dny předem.

17. Stavebník je povinen požádat vlastníka zařízení písemně o souhlas s činností
v ochranném pásmu nadzemních sítí a respektovat podmínky pro práci v tomto
ochranném pásmu. V ochranném pásmu nebudou bez souhlasu vlastníka zřizovány
stavby, umísťovány konstrukce, uskladňovány hořlavé a výbušné látky, prováděny
zemní práce a činnosti, které by ohrožovaly spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení
nebo život, zdraví či majetek osob, prováděny činnosti, které by znemožňovaly nebo
podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

18. V lokalitě stavby se nachází sít‘ veřejného osvětlení (nadzemní vedení) ve správě
BM servis a.s., která je chráněna ochranným pásmem dle 46 zákona č. 45 8/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavebních prací budou respektovány
příslušné normy (PNE 33 3301, CSN EN 50423 -1, CSN 33 3210). Stavební práce
v ochranném pásmu vedení je možno provádět pouze na základě souhlasu s činností
v tomto ochranném pásmu.

19. V lokalitě stavby se nachází vodovod společnosti Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s. (dále jen „SMVaK Ostrava a.s.“). Před zahájením zemních
prací je nutno zabezpečit vytýčení zařízení SMVaK Ostrava a.s., prokazatelně
seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět s vytýčením. Práce je nutno
provádět s přihlédnutím k CSN 736005.

20. Zemní práce do vzdálenosti 1 rn od okraje potrubí SMVaK Ostrava a.s. budou
prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jeho poškození.
V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti poškození.

21. Křížení vodovodního potrubí bude prováděno kolmo, max. pod úhlem 450

22. Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona
č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo zařízení SMVaK
Ostrava a.s. bude respektováno, nebudou zde zřizovány skládky materiálu, zeminy
apod. Při úpravě terénu v ochranném pásmu bude zachováno aspoň minimální krytí
vodovodního potrubí v souladu s CSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur budou
upraveny do nivelety konečných úprav terénu.

3



23. Před záhozem potrubí bude přizván oprávněný zástupce SMVaK Ostrava a.s. ke
kontrole místa křížení. Písemný doklad o provedené kontrole bude předložen při
podání žádosti o kolaudační souhlas.

24. Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě.

25. V lokalitě stavby se nachází plynárenské zařízení SMP Net, s.r.o. Před zahájením
prací je nutno zajistit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení, žádost o
vytýčení bude podána minimálně se 7 denním předstihem.

26. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Při stavbě v ochranném pásmu plynovodu je nutno
postupovat v souladu s CSN 73 6005. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby
nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti. Zemní práce ve vzdálenosti do 1 m od vyznačené trasy plynovodního
potrubí budou prováděny ručně, bez mechanizačních prostředků a se zvýšenou
opatrností. Každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení je nutno
neprodleně ohlásit správci plynovodu. Odkryté plynárenské zařízení bude řádně
zabezpečeno proti jeho poškození.

27. Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

28. Dle ustanovení 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. lze dokončenou stavbu užívat jen
na základě kolaudačního souhlasu.

29. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla budou
vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín předloženy veškeré doklady
prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných kjeho provedení. V případě, že při
stavební činnosti bylo nakládáno s nebezpečnými odpady, bude k žádosti o kolaudační
souhlas doložen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy protokoly o provedených
kontrolách a zkouškách, popř. o předání obnažených stávajících vedení a zařízení
jejich správcům.

31. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu a
protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávními
úřadu Městského úřadu Bohumín spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby
vodního díla. C

32. K vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je
zapotřebí povolení k vypouštění ve smyslu ustanovení 18 odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K vydání tohoto povolení je
příslušný vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí
nenabude právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka
o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavbajiž byla zahájena.
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2. ukládá

stavebníkovi, kterým je Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, se sídlem Sokolská 245, 735
52 Bohumín — Záblatí, IC 410 30 508 podle ustanovení 15 odst. 3 zákona č. 254/200 1 Sb.
povinnost předložit spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby provozní řád
zpracovaný v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, projednaný s vodoprávním úřadem
Městského úřadu Bohumín.

Účastníkem řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. je
Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, se sídlem Sokolská 245, 735 52 Bohumín — Záblatí,
IC 41030508.

Odůvodnění

Na základě žádosti stavebníka, kterým je Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, se sídlem
Sokolská 245, 735 52 Bohumín — Záblatí, IC 410 30 508 bylo zahájeno vodoprávní řízení
o povolení stavby vodního díla „Novostavba kanalizační přípojky — lapák tuku pro objekt
Sokolovny č.p. 245 v Bohumíně — Záblatí“ dle ustanovení 15 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb. a dle ustanovení 109— 115 zákona č. 183/2006 Sb.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín oznámil zahájení řízení ve výše uvedené věci
oznámením spis. zn: MUBO/04396/2013/02/ŽPS/Cr a stanovil účastníkům řízení v souladu
s ustanovením 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě
důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, případě důkazům
nebude přihlédnuto. Ve smyslu ustanovení 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stanovil
vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění
závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům
nebude přihlédnuto.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:
- územní rozhodnutí zn: MUBO/42785/2012/STAV/Ra, které vydal Městský úřad

Bohumín, stavební odbor dne 22.11.2012
- souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle ustanovení 15

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., který vydal Městský úřad Bohumín, stavební odbor
pod zn: MUBO/04493/2013/STAV/Ra dne 4.2.2013

- kopie katastrální mapy

Vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:
- koordinované závazné stanovisko, koordinované stanovisko a ostatní vyjádření

k žádosti o stavební povolení, které vydal Městský úřad Bohumín, stavební odbor pod
zn: MUBO/3 1904/2012/STAV/Ra dne 30.8.2012

- stanovisko Povodí Odry, státní podnik ze dne 5.3.20 13

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí, účastníků řízení a ostatních:
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zn: 9773/V013279/2012/KU ze

dne 4.10.2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn: 5000672519 ze dne 20.8.2012
- CEZ Distribuce, a.s. zn: 01000082647 ze dne 7.8.2012
- BM servis a.s. ze dne 14.8.2012
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Dále byla předložena 2x projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Kolář, Anenská
121, 735 52 Bohumín - Záblatí a autorizoval Ing. Břetislav Szarowski, Dětmarovice 1337,
PSC 73571 (Č. autorizace 1102207).

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín ověřil:
- aktuální katastrální mapu zájmového území
- v katastru nemovitostí existenci vlastnického práva k pozemkům dotčeným stavbou

vodního díla a k pozemkům sousedícím s pozemky dotčenými stavbou vodního díla

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín se v rámci tohoto řízení zabýval stanovením
okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

- účastník dle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb:
stavebník Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí
- účastníci řízení dle ustanovení 27 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb. (vlastník stavby na
pozemku, na kterém bude 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 a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno):
Město Bohumín, Ing. Libor Sitek, PhD., Ing. Jana Sitková, Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., SMP Net, s.r.o., CEZ Distribuce, a.s., BM servis a.s.

Odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín přezkoumal předloženou
žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem Č. 254/200 1 Sb. a zákonem
č. 183/2006 Sb. a dospěl kzávěru, že řešení navržené žadatelem, technicky a ekonomicky
zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí
neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru
danou zákomými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení 36 odst. 3 zákona Č. 500/2004 Sb. byla účastníkům řízení dána možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany
účastníků řízení vzneseny žádné námitky Či připomínky.
Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy spis. zn:
MUBO/04396/2013/03/ŽPS/Cr dne 28. 2. 2013.

Údaje pro vodoprávní evidenci: c
Údaje o oprávněném:
Právnická osoba:
Název: Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí
Sídlo: Sokolská 245, 735 52 Bohumín - Záblatí
iČ: 41030508
CZ NACE: 93 1000
Telefon: 721 218 307

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název vodního díla: „Novostavba kanalizační přípojky — lapák

tuku pro objekt Sokolovny č.p. 245
v Bohumíně — Záblatí“

Identifikátor kraje: CZ 081
Název kraje: Moravskoslezský
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Identifikátor obce:
Název obce:
Identifikátor obce:
Identifikátor katastrálního území:
Název katastrálního území:
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí:
Název vodního toku:
Ríční km:

599051
Bohumín

789216
Záblatí u Bohumína
174

Rybí přechod:
Císlo hydrologického pořadí:
Hydrogeologický rajon:
Umístění jevu vůči břehu:
Určení přímé polohy (souřadnice X,Y):
Lapák tuku (střed):

2-03-02-012
2261

X= 1096781 Y=463 482

Kategorie z hlediska TBD:
Manipulační řád:

Údaje o předmětu rozhodnutí:

nepodléhá TBD
ne

440 — vodní díla — stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů
Povolované vodní dílo: 442 — stavby k čištění odpadních vod před

jejich vypouštěním do kanalizace
Kanalizační soustava: 99 — jiná

02 — oddílnáCharakter kanalizační soustavy:
Počty oddělených částí systému:
Počet napojených obcí:
Druh stokové sítě:

Druh přiváděných vod:
Druh výroby:
Způsob čištění:
Povolované objekty:
Maximální průtok: 1 l/s

Zpracování provozního řádu:
Zkušební provoz:

ano
ne

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:
Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):
Ukazatel
EL
NL

max. hodnota
55

500

Uložená měření
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod
Počet kontrolních profilů
Cetnost sledování kvality 2 x ročně
Typ vzorků

01 — gravitační

01 splaškové

02 gravitační zachycení tuků
06 lapák tuku

ne
ano

dvouhodinový směsný
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Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat dle ustanovení 76 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb. odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí a služeb
Městského úřadu Bohumín. V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu usnesení
napadá a v čem je spatřován rozpor s právnímu předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání se podává
vpočtu 12 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s ustanovením 76 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb. odkladný účinek.

S1 S

Ing. Věra Niklová
vedoucí odboru
životního prostředí a služeb

Obdrží:

- účastník řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:
1. Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, Sokolská 245, 735 52 Bohumín - Záblatí

- účastníci řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb:

2. Město Bohumín prostřednictvím Ing. Lumír Macura, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
3. Ing. Libor Sitek, PhD., Sokolská 454, 735 52 Bohumín — Záblatí
4. Ing. Jana Sitková, Sokolská 454, 735 52 Bohumín - Záblatí
5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
6. SMP Net, s.r.o., prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02

Brno C
7. CEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
8. BM servis a.s., Krátká 775, 735 81 Bohumín — Nový Bohumín

- dotčené orgány

9. Městský úřad Bohumín, odbor stavební, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
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