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ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“) a jako místně příslušný správní úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního
stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:
právnické osobě, kterou je obec Krásná, se sídlem Krásná 287, 739 04 Pražmo, IČO 00577022,
I. povoluje dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona nakládání s podzemními vodami
– jejich odběr (dále jen „nakládání s podzemními vodami“) na místě:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí
Hydrogeologický rajon
ID útvaru podzemních vod
Číslo hydrologického pořadí

Moravskoslezský
Krásná
Krásná pod Lysou Horou
1532/1
3212 – Flyš v povodí Ostravice
32121 – Flyš v povodí Ostravice
2-03-01-0470-0-00-00

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá
Údaje o povoleném množství odběru:

12

průměrně l/s

max. l/s

max. m3/měsíc

max. m3/rok

0,0031

0,5

8,1

97,2

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:
− zásobování kiosku u parkoviště užitkovou nebo i pitnou vodou.
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Platnost povolení k nakládání s podzemními vodami:
− na dobu 30 let ode dne data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníkem řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ust. § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu je právnická osoba obec Krásná, se sídlem Krásná 287, 739 04 Pražmo, IČO
00577022.
II. schvaluje stavební záměr dle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 15 odst. 6
vodního zákona pod názvem „Vrtaná studna a vodovod k budoucímu kiosku u parkoviště“ na
místě:
Název kraje
Názvy obcí
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Hydrogeologický rajon

Moravskoslezský
Krásná, Morávka
Krásná pod Lysou Horou, Morávka
1532/1, 1532/2 a 2650/1 k. ú. Krásná pod
Lysou Horou a 2749/42 a 4144 k. ú.
Morávka
3212 – Flyš v povodí Ostravice

Typ vodního díla

vrtaná studna a vodovodní potrubí

Umístění stavby na pozemku:
Stavba vrtané studny bude umístěna na pozemku parc. č. 1532/1 v k. ú. Krásná pod Lysou
Horou, obec Krásná, a to ve vzdálenosti 17 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1532/2
v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná a 49 m od jižní společné hranice s pozemkem
parc. č. 1532/2 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná. Vodovodní potrubí bude umístěno
na pozemcích parc. č. 1532/1, 1532/2 a 2650/1 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná a
na pozemcích parc. č. 2749/42 a 4144 v k. ú. Morávka, obec Morávka.
Vymezení území dotčeného vlivem stavby:
Vymezení území dotčeného vlivem stavby je dáno okruhem účastníků řízení, tj. území, pro něž
mají účastníci řízení vlastnické nebo jiné právo, které může být stavbou dotčeno. V tomto případě
se jedná o pozemky, na kterých má být daný záměr uskutečněn, tedy pozemky parc. č. 1532/1,
1532/2 a 2650/1 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná a pozemky parc. č. 2749/42
a 4144 v k. ú. Morávka, obec Morávka. Dále budou stavbou dotčeny sousední pozemky
parc. č. 1522/7, 1525, 1529/1, st. 984, 1529/3, st. 985, 1529/4, st. 986, 1587/18, 1531/3,
1531/1, 1531/10, 1531/6, st. 873, 1531/5, st. 724, 2649/3, 1532/3, 1587/37, 1587/6, 2656/1,
1475/34 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná a pozemky parc. č. 2749/24, st. 1167,
2749/23, st. 1108, 2749/51, 2749/15, 2749/31, 2749/44, 2749/45, 2749/53, 2749/43, st. 2313
v k. ú. Morávka, obec Morávka.
Stanovené povinnosti a podmínky pro umístění provedení a užívání stavby dle
ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace ke
společnému povolení, kterou v lednu 2021 vypracoval RNDr. Miroslav Konečný, CSc.,
autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické,
ČKAIT – 1102288.
2. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích parc. č. 1532/1, 1532/2 a 2650/1 v k. ú.
Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná a na pozemcích parc. č. 2749/42 a 4144 v k. ú.
Morávka, obec Morávka, tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je
součástí předložené projektové dokumentace ke společnému povolení.
3. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují pozemky parc. č. 1532/1, 1532/2 a 2650/1
v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná a na pozemcích parc. č. 2749/42 a 4144 v k. ú.
Morávka, obec Morávka, o celkové výměře 86 308 m2.
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4. V okolí studny nebudou ukládány látky, které by mohly ohrozit kvalitu podzemní vody, nebude
zde ukládán odpad.
5. Musí být respektovány stávající přípojky na inženýrské sítě a v případě porušení melioračních
sítí budou tyto systémy uvedeny do původního stavu.
6. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě, které jsou součástí závazného stanoviska č. j. KHSMS 29288/2021/FM/HOK, sp. zn.
S-KHSMS 29288/2021/FM/HOK ze dne 25.05.2021, a to:
− Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu budou předloženy výsledky
laboratorních rozborů vzorků vody dle požadavků § 4 odst. 9 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 (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.). Kontrolní
laboratorní rozbory budou v souladu s § 4 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny
u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo
u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN
ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.
− K vydání stanoviska k užívání stavby budou předloženy garance o vhodnosti použitých
materiálů pro styk s pitnou, resp. surovou 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.
7. Budou dodrženy podmínky Lesů České republiky, s.p., LS Frýdek-Místek, které jsou součástí
vyjádření č. j. LCR110/000578/2021, sp. zn. LCR0008926/2021 ze dne 02.03.2021, a to:
− Na dobu užívání části pozemků p.č. 1532/1, p.č. 2650/1 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou
a části pozemku p.č. 4144 v k.ú. Morávka (všechny PUPFL) je nutno zajistit rozhodnutí státní
správy lesů o dočasném odnětí na dobu realizace stavby.
− Investor předloží lesní správě znalecký posudek na úbytek produkční funkce lesa, který
zpracuje soudní znalec v oboru oceňování lesních pozemků.
− Před zahájením stavby vyzve stavebník Lesní správu Frýdek-Místek k sepsání předávacího
protokolu a bude provedena fotodokumentace pozemku. Tento stav bude odpovídat stavu
pozemku po ukončení prací – uvedení do původního stavu.
− Před zahájením stavebních prací bude uzavřena Lesní správou Frýdek-Místek úplatná
Nájemní smlouva, která bude platná po dobu stavebních prací až do uzavření úplatné
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – věcného břemene.
− Po ukončení prací bude Lesní správě Frýdek-Místek doručen geometrický plán společně
s originálem kolaudačního souhlasu pro danou stavbu.
− Investor požádá Lesní správu Frýdek-Místek o uzavření úplatné smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – věcného břemene společně s geometrickým plánem.
− Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu
a investor stavby vyzve vlastníka pozemků k převzetí pozemků.
− Při provádění prací si bude stavebník počínat šetrně k okolním lesním pozemkům, nebude do
nich zasahováno. V souvislosti se stavbou nesmí být bez souhlasu LČR, s.p. LS FrýdekMístek káceny ani ořezávány porosty.
− Dle § 22 zák. č. 289/1995 Sb. v platném znění je povinností investora provést nezbytná
opatření k zabezpečení stavby před škodami, jako je sesuv půdy, padání kamenů, pád
stromů, apod.
− Za případnou škodu na porostech na lesním pozemku nese plnou zodpovědnost investor.
8. Při stavbě vodního díla budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné.
9. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné
lokalitě.
10. Při zjištění závady na stavbě, která by mohla ohrozit zdraví nebo životy osob, bude toto
stavebníkem okamžitě po jejich zjištění nahlášeno vodoprávnímu úřadu.
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11. Během provádění stavby budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru.
12. Před zahájením stavby vodního díla musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží, 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 doby dokončení stavby.
13. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
14. Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu.
15. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023.
Účastníky společného územního a stavebního řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou
obec Krásná, se sídlem Krásná 287, 739 04 Pražmo, obec Morávka, se sídlem Morávka 599, 739
04 Pražmo, Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
pan Aleš Maďa, trvalý pobyt tř. T. G. Masaryka 1131, 738 01 Frýdek-Místek a paní Karin Maďová,
trvalý pobyt tř. T. G. Masaryka 1131, 738 01 Frýdek-Místek.
Odůvodnění
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, byl požádán podáním,
které učinila právnická osoba obec Krásná, se sídlem Krásná 287, 739 04 Pražmo, IČO 00577022,
která je zastoupena na základě plné moci paní Bohumilou Frančiákovou, se sídlem Beskydská
1716, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 01081551 (dále jen „stavebník“), o společné povolení vodního
díla (vrtaná studna a vodovodní potrubí) na pozemcích parc. č. 1532/1, 1532/2 a 2650/1 v k. ú.
Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná a na pozemcích parc. č. 2749/42 a 4144 v k. ú. Morávka,
obec Morávka a o povolení k odběru podzemních vod na pozemku parc. č. 1532/1 v k. ú. Krásná
pod Lysou Horou, obec Krásná.
Vzhledem k tomu, že předložená žádost neobsahovala předepsané náležitosti, byl stavebník
opatřením č. j. MMFM 56675/2021 vyzván k doplnění chybějících náležitostí a zároveň bylo řízení
usnesením č. j. MMFM 56677/2021 přerušeno s lhůtou doplnění nejpozději do 16.07.2021.
Chybějící náležitosti byly doplněny dne 02.06.2021.
Žádost o společné povolení byla podána na předepsaném formuláři č. 6 dle vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami byla podána na předepsaném formuláři č. 1
dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Nakládání s vodami spočívá v odběru podzemní vody z nově vybudované studny tak, jak je
uvedeno ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí.
Stavebník ve své žádosti požádal vodoprávní úřad o stanovení platnosti nakládání s podzemními
vodami na dobu 30 let. Dle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona se povolení k nakládání s vodami
vydává na časově omezenou dobu. Při stanovení platnosti nakládání s podzemními vodami
vycházel vodoprávní úřad zejména z předloženého hydrogeologického vyjádření, které bylo
zpracováno odborně způsobilou osobou. Dále vodoprávní úřad zohlednil zájmy chráněné vodním
zákonem, zda povolené nakládání s podzemními vodami (jejich odběr) není v rozporu se
zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu
mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod,
jistotu oprávněného v provozování nakládání s vodami i ekonomickou návratnost vložených
prostředků. Vzhledem k výše uvedenému je povolená doba k nakládání s vodami dostatečná
z hlediska jistoty provozování vodního díla k povolenému nakládání s vodami.
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V řízení bylo zjištěno následující :
Dle výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného dálkovým přístupem pro účely správního řízení
bude stavba vodního díla (vrtaná studna a vodovodní potrubí) umístěna na pozemcích ve
vlastnictví obce Krásná, se sídlem Krásná 287, 739 04 Pražmo a ve vlastnictví Lesů České
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.
Popis stavby:
Vrtaná studna 250 mm s PVC pažením o průměru 125 mm. Předpokládaná hloubka jímacího vrtu
je 30 m. Studna bude z hlediska hygieny řádně utěsněna jílovým těsněním či bentonitem proti
vnikání povrchové vody, a to do hloubky 3 m od povrchu terénu. Zhlaví studny bude provedeno
z vodotěsné polypropylenové šachtice DN 1000 s polypropylenovým víkem na zámek. V zhlaví
studny bude osazeno ponorné čerpadlo. Vodovodní potrubí bude v délce 100 m vedeno
k budoucímu kiosku. Jedná se o potrubí rPE 1“ s atestem na pitnou vodu, a to bude vedeno přes
stěnu šachty zhlaví studny do kiosku plastovou průchodkou 1“. Potrubí bude uloženo v pískovém
loži a v rýze do 1,0 m.
Orientační umístění stavby studny v souřadnicovém systému S-JTSK:
X= 1138307, Y= 455928.
Orientační umístění vodovodního potrubí v souřadnicovém systému S-JTSK:
začátek X= 1138307, Y= 455928
konec X= 1138241, X= 455882.
K žádosti byly předloženy následující podklady:
− Odborné hydrogeologické vyjádření (dále jen „HG vyjádření“), které v lednu 2021 vypracoval
RNDr. Miroslav Konečný, CSc., odborná způsobilost v hydrogeologii, osvědčení č. 1986/2005.
V tomto HG vyjádření je uvedeno: „Stávající studny na nejbližších sousedních pozemcích

v průběhu hlavní trasy tohoto zvodněného systému nebyly v obou směrech zjištěny. Na
sousedních pozemcích byly zjištěny tyto stávající jímací zdroje v k. ú. Morávka: 1) na pozemku
p.č. 2749/44 – vlastník pan Petr Zemánek, stávající námi projektovaná vrtaná studna v nejbližší
vzdálenosti min. 110 m od nově navržené studny. 2) na pozemku p.č. 2749/43 – vlastník
manželé Ludmila a Vojtěch Stabravovi, stávající námi vytýčená vrtaná studna v nejbližší
vzdálenosti min. 67 m od navržené studny. 3) na pozemku p.č. 2749/51 – vlastník paní Anna
Nováková, stávající námi projektovaná vrtaná studna v nejbližší vzdálenosti min. 105 m od
nově navržené studny. Technické řešení stavby je navrženo tak, aby nedocházelo
požadovaným odběrem vody ke snížení vydatnosti existujících sousedních studní ani snížení
kvality vody. To je zabezpečeno tak, že nová studna nebude ležet na žádné preferenční linii
zvodněné struktury podzemních vod, jiné ze stávajících studní. Dle výše uvedené posouzení
propustnosti profilu a depresního kužele je max. dosah deprese odběrem do 10 m, respektive
do 15 m, takže zde nedojde při navrhovaném odběru k negativnímu ovlivnění vydatnosti
nejbližší stávající studny, která zde byla zjištěna. Vybudováním nového vodního díla – vrtané
studny nedojde při požadovaných odběrech k negativnímu ovlivnění vydatnosti ani kvality vody
u nejbližších sousedních studní. Taktéž zde nedojde k měřitelnému ovlivnění na vodu vázaných
ekosystémů a ani k ovlivnění povrchových vod.“.

− Projektová dokumentace ke společnému povolení, kterou v lednu 2021 vypracoval
RNDr. Miroslav Konečný, CSc., autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace
stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1102288.
− Koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje
a stavebního řádu ze dne 09.04.2021, č. j. MMFM 26432/2021, sp. zn. MMFM_S
3587/2021/OÚRaSŘ/HarM.
− Vyjádření Lesů České republiky, s.p., LS Frýdek-Místek, č. j. LCR110/000578/2021, sp. zn.
LCR0008926/2021 ze dne 02.03.2021.
− Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
č. j. KHSMS 29288/2021/FM/HOK, sp. zn. S-KHSMS 29288/2021/FM/HOK ze dne 25.05.2021.
− Závazné stanovisko a sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště
Správa CHKO Beskydy, č. j. SR/0173/BE/2021-2 ze dne 17.03.2021.
− Závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství,
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orgánu státní správy lesů, č. j. MMFM 65422/2021, sp. zn. MMFM_S 8750/2021/OŽPaZ/MajeJ.
− Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/04240/2021/9231/70.5 ze dne 13.03.2021.
V tomto stanovisku je uvedeno: „Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0550

Mohelnice od pramene po ústí do toku Morávka. U tohoto vodního útvaru se předpokládá
nedosažení dobrého chemického stavu. Ekologický stav byl vyhodnocen jako dobrý. Celkový
stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Odběr podzemních vod je navržen
realizovat ve vodním útvaru ID_32121 Flyš v povodí Ostravice. Kvantitativní i chemický stav
tohoto útvaru podzemních vod byl vyhodnocen jako dobrý. Z hlediska zájmů daných platným
Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 a § 26
vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke
zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod
a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno
dosažení jejich dobrého stavu.“.

− Plná moc k zastupování.

Ke stavbě byla vydána následující stanoviska, sdělení a vyjádření vlastníků veřejné dopravní
a technické infrastruktury:
− Vyjádření CETIN a.s., zn. 546913/21 ze dne 11.02.2021.
− Stanovisko GasNet, s.r.o., zn. 5002311624 ze dne 11.02.2021.
− Sdělení Telco Pro Services, a. s., zn. 0201191597 ze dne 11.02.2021.
− Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700330958 ze dne 11.02.2021.
− Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101461689 ze dne 11.02.2021.
− Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s., zn. 9773/V004610/2021/TA
ze dne 16.02.2021.
Proces společného řízení je upraven v ust. § 94j, 94k, 94l, 94m, 94n, 94o, 94p stavebního zákona
a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“),
přičemž se jedná o řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde věcně a místně příslušnému
správnímu orgánu. Žádost o vydání společného rozhodnutí se podává se společnými obsahovými
náležitostmi podle ust. § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. Postup ve společném řízení je přizpůsoben
zásadám pro vedení územního a stavebního řízení.
Účastníky společného územního a stavebního řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy
účastníci řízení dle ust. § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona. Účastníky řízení jsou:
obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
obec Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Aleš Maďa, tř. T. G. Masaryka 1131, 738 01 Frýdek-Místek
Karin Maďová, tř. T. G. Masaryka 1131, 738 01 Frýdek-Místek.
Účastníky společného územního a stavebního řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou
účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona. Tito účastníci řízení se v souladu
s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky parc. č. 2649/3, 1529/1, st. 984, 1529/4, st. 986,
1529/3, st. 985, 1525, 1587/6, 1587/37, 1475/34, 1587/18, st. 724, 1531/5, 1531/3, st. 873,
1531/1, 1531/6, 1532/3, 2656/1, 1522/7 a 1531/10 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná
a pozemky parc. č. 2749/24, 2749/44, st. 1167, st. 2313, 2749/43, st. 1108, 2749/23, 2749/51,
2749/45, 2749/53, 2749/15 a 2749/31 v k. ú. Morávka, obec Morávka.
Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ust. § 94k stavebního zákona zahrnuti,
neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena jejich
vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.
Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami
podle ust. § 115 odst. 16 vodního zákona v souladu s ust. § 27 správního řádu.
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Účastníky řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami stanoví vodní zákon dle ust. § 115
odst. 16 taxativní (uzavřený) výčet účastníků tohoto řízení. Z tohoto důvodu jsou účastníky řízení
žadatelé, a může-li tímto rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů obce, na jejímž území se
daný záměr nachází, tak je účastníkem řízení i tato obec.
Účastníkem řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami dle výše uvedeného v souladu
s ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a zároveň s ust. § 27 odst. 2 správního řádu je
právnická osoba obec Krásná, se sídlem Krásná 287, 739 04 Pražmo.
Dle ust. § 94o odst. 1 stavebního zákona stavební úřad ve společném územním a stavebním
řízení posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky a) tohoto zákona a jeho

prováděcích právních předpisů, b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů. Podle ust. § 94o odst. 2 stavebního zákona stavební úřad ověřil zejména, zda a)
dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu, b) je zajištěn přístup ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Podle ust. § 94o odst. 3 stavebního zákona stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání
stavby.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ust. § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda
je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zjistil, že žádost
o vydání společného povolení byla řádně vyplněna, tj. žádost byla podána s obsahovými
náležitostmi podle ust. § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání společného povolení
stavebník připojil: závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo
tohoto zákona a jiné doklady vyžadované zvláštními předpisy; stanoviska, vyjádření a sdělení
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásmem; projektovou dokumentaci pro
vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu,
situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou
část. Stavební úřad také zjistil, že předložená projektová dokumentace je zpracována dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje části AD členěné na jednotlivé položky s tím, že obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu
prací, stavebně technickému řešení a rozsahu prováděné stavby. Vzhledem k výše uvedenému
stavební úřad dospěl k závěru, že stavební záměr není v rozporu s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích předpisů.
Stavební úřad také posoudil předmětný záměr dle ust. § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona,
zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, a zjistil, že přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn z pozemku parc. č. 2656/1 v k. ú.
Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná. Stavební úřad dále zjistil, že součástí dokumentace jsou
rovněž stanoviska, vyjádření a sdělení vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, a že
dle dokumentace záměru a stanovisek, vyjádření a sdělení vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury k dotčení žádné jiné technické ani dopravní infrastruktury nedojde. Vzhledem
k výše uvedenému a s ohledem k tomu, že stavba neklade nové nároky na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu
s ust. § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona.
Dále stavební úřad posoudil také předmětný stavební záměr dle ust. § 94o odst. 1 písm. c)
stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu se zvláštními právními předpisy a závaznými

stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popř. s výsledkem řešení rozporů a zjistil, že splnění souladu stavby s požadavky zvláštních

právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona stavebník prokázal doložením projektové
dokumentace. Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal závazné stanovisko Magistrát
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města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, č. j. MMFM 26432/2021 ze dne
09.04.2021 ve kterém je uvedeno, že záměr stavby vrtané studny a vodovodního potrubí na
pozemcích parc. č. 1532/1, 1532/2 a 2650/1 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná a na
pozemcích parc. č. 2749/42 a 4144 v k. ú. Morávka, je v souladu s platným Územním plánem
Krásná a s platným Územním plánem Morávka.
Stavební úřad dále ověřil v souladu s ust. § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona, zda je

dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu. Po přezkoumání projektové dokumentace, kterou v lednu 2021 vypracoval

RNDr. Miroslav Konečný, CSc., autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace
stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1102288, zjistil, že předložená dokumentace splňuje
požadavky na rozsah a obsah dokumentace k žádosti o společné povolení, neboť byla zpracována
dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
obsahuje části A-D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá
druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné
stavby, účelu využití a době trvání stavby.
Stavební úřad také ověřil předmětný stavební záměr v souladu s ust. § 94o odst. 2 písm. b)
stavebního zákona, a to zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického,

popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním
právním předpisem a zjistil, že příjezd a přístup ke stavbě bude zajištěn z pozemku parc. č.
2656/1 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná. Dále stavební úřad zjistil, že stavba
nevyžaduje vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání
stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad rovněž v souladu s ust. § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil účinky budoucího
užívání stavby a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že na základě této dokumentace
a souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejný zájem na základě
zvláštních právních předpisů, nebude užívání předmětné stavby do budoucna rušit ani jinak
obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí, a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek
a případné vlivy budoucího provozu na okolí, které by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování
sousedů, nebudou převyšovat nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.
Správní orgán opatřením č. j. MMFM 86984/2021 oznámil zahájení řízení všem účastníkům řízení
a dotčeným správním orgánům. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky a připomínky
a dotčené správní orgány svá závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení. Tohoto práva nebylo nikým využito.
Dále dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci řízení o povolení k nakládání
s podzemními vodami a účastníci společného územního a stavebního řízení možnost se do 5 dnů
po skončení výše uvedené lhůty vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tohoto práva nevyužil žádný
z účastníků řízení.
Námitky a připomínky ze strany účastníků řízení a závazná stanoviska ze strany dotčených
správních orgánů k tomuto řízení nebyly podány. Uskutečněním ani užíváním stavby nejsou
ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně ohroženy zájmy a práva účastníků.
Proto vodoprávní úřad rozhodl vydat povolení.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území.
V daném řízení stavební úřad postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí ve
společném územním a stavebním řízení, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek
nedosažení dobrého potenciálu a stavu vod.
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Za vydání tohoto povolení byl stanoven správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 odst. 1 písm. g), ve výši 300,Kč, který byl uhrazen dne 21.06.2021.
Poučení
Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou
nahrazeny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Spory
o náhradu řeší příslušný soud.
Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla.
Při stavbě vodního díla bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodržována ustanovení nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Dle ust. § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou roztříděny podle
druhů a kategorií odpadů a odvezeny na skládku.
Při provádění stavby bude veden stavební deník, který bude obsahovat náležitosti dle přílohy
č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Provádět stavbu může jako zhotovitel dle ust. § 160 odst. 1 stavebního zákona pouze stavební
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
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 doby dokončení stavby.
Ostatní poučení
Podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona se společné rozhodnutí doručuje účastníkům řízení
a dotčeným orgánům jednotlivě. Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje
účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při
doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si
adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena
nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou
posledním dnem této lhůty.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81, ust. § 82 a ust. § 83 správního řádu podat odvolání
do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí
a zemědělství, adresa pro doručování Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (ust. § 86
odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 37 odst. 2 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
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správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.

Ing. Barbora Sýkorová
referentka vodního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno na místě k tomu určenému po dobu 15 dnů, po sejmutí
veřejné vyhlášky žádáme o její okamžité vrácení na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor
životního prostředí a zemědělství, Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. a), až d) stavebního zákona (doručí se)

Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo (doručeno prostřednictvím zmocněnce)
Obec Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Aleš Maďa, tř. T. G. Masaryka 1131, 738 01 Frýdek-Místek
Karin Maďová, tř. T. G. Masaryka 1131, 738 01 Frýdek-Místek

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
identifikace účastníků řízení dle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona - pozemky parc. č. 2649/3,

1529/1, st. 984, 1529/4, st. 986, 1529/3, st. 985, 1525, 1587/6, 1587/37, 1475/34, 1587/18, st.
724, 1531/5, 1531/3, st. 873, 1531/1, 1531/6, 1532/3, 2656/1, 1522/7 a 1531/10 v k. ú. Krásná
pod Lysou Horou, obec Krásná a pozemky parc. č. 2749/24, 2749/44, st. 1167, st. 2313,
2749/43, st. 1108, 2749/23, 2749/51, 2749/45, 2749/53, 2749/15 a 2749/31 v k. ú. Morávka,
obec Morávka
Dotčené správní orgány (doručí se)
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, orgán územního
plánování (č. j. MMFM 26432/2021)
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy lesů
(č. j. MMFM 65422/2021)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm (č. j. SR/0173/BE/2021-2)
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Frýdek-Místek, Palackého 121, 738 01 Frýdek-Místek (č. j. KHSMS 29288/2021/FM/HOK)
Na vědomí
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
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