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ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška
Výroková část
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení
§ 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a speciální
stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu
s ustanovením § 94j stavebního zákona a ustanovením § 94k až § 94p stavebního zákona, vydává
fyzickým osobám – Jakub Janečka, datum narození 29.03.1983, adresa místa pobytu Baška 307,
739 01 Baška, Dagmar Kaňoková, datum narození 06.03.1988, adresa místa pobytu Morávka
182, 739 04 Morávka
A) dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) v souladu s ustanovením § 38 odst. 9 vodního zákona
povolení
k vypouštění splaškových odpadních vod ze vsakovacího prvku na pozemku parcelní číslo
600/3 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský,
do vod podzemních, číslo hydrologického pořadí povodí 2-03-01-0320-0-00, hydrogeologický rajon
3212, číslo a název útvaru podzemních vod 32121 Flyš v povodí Ostravice v tomto rozsahu:

prům.
max.
max.

Ukazatel
Hodnota „m“ v mg/l

množství
0,004
0,04
12
140
CHSKcr
150

jednotka
l.s-1
l.s-1
m3.měs-1
m3.rok-1
BSK5
40

N-NH4+
20

NL
30

„m“ nepřekročitelná hodnota vypouštěných odpadních vod do vod podzemních
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Přečištěné odpadní vody vypouštěné z čistírny odpadních vod BIO CLEANER BC4 (dále jen „ČOV“)
na pozemku parcelní číslo 601/5 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek
budou zaústěny do vsakovacího prvku na pozemku parcelní číslo 600/3 v katastrálním území
Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. ČOV bude čistit splaškové odpadní vody z rodinného
domu na pozemku parcelní číslo st. 229/2 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek. Počet napojených EO 4.
Povolení se uděluje na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje tyto podmínky:
1.

Odběr vzorků odpadní vody bude prováděn ve výše stanovených ukazatelích s četností 2x
za kalendářní rok.

2.

Odebírané vzorky budou typu A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích
vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

3.

Místo odběru vzorků odpadní vody pro kontrolu kvality se stanovuje na odtoku z ČOV.

4.

Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění:
Ukazatel
znečištění
CHSKcr
BSK5
NL
N-NH4+

Označení normy
(Třídící znak)
® ČSN ISO 6060 (75 7522)
ČSN ISO 15705 (75 7521)
® ČSN EN 1889-1 (75 7517)
® ČSN EN 1899-2 (75 7517)
® ČSN EN 872 (75 7349)
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

ISO 5664 (75 7449)
ISO 6778 (75 7450)
ISO 7150-1 (75 7451)
EN ISO 11732 (75 7454)
EN ISO 14911 (75 7392)

Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít,
pokud je má příslušná laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovány.
5.

Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen
odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.

6.

Bude zajištěno měření objemu vypouštěných odpadních vod (např. odečtem hodnot
na vodoměru se zápisem do provozního deníku nebo bude stanoveno výpočtem dle platné
legislativy).

7.

Pro účely evidence a kontroly budou vedeny výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů
znečištění a výsledky měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod
podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek. Tyto výsledky
a laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů odpadních vod budou minimálně
3 roky archivovány.

8.

Vodoprávní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde
ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem,
především z vodohospodářského z hlediska.
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Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou zasílány vodoprávnímu
úřadu a to vždy k 31.01. za předchozí kalendářní rok a správci povodí – Povodí Odry, státní
podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ustanovení § 27
odst. 1 správního řádu jsou Jakub Janečka, datum narození 29.03.1983, Baška 307, 739 01 Baška,
Dagmar Kaňoková, datum narození 06.03.1988, Morávka 182, 739 04 Morávka
B) dle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona
společné povolení
jímž se schvaluje stavební záměr pod názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“
na pozemcích parcela číslo 601/5 (ostatní plocha), 600/3 (zahrada) v katastrálním území Skalice u
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský.
Popis navržené stavby:
Objekt bude odkanalizován do nově vybudované ČOV typ BIO CLEANER BC 4 (výrobce ENVI-PUR,
s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6-Dejvice) na pozemcích stavebníků. ČOV bude o průměru
1,4 m osazena na betonovou základovou desku pod terénem a 0,1 m nad terénem bude plastové
víko čistírny. Nátokové potrubí od RD do ČOV bude z materiálu PVC-KG SN 8 DN 125 v délce 4,5
m. Odtokové potrubí z ČOV do vsakovacího prvku v délce 20,20 m bude z materiálu PVC-KG SN 8
DN 100. Vsakovací prvek bude proveden pomocí vsakovací šachty o průměru výstroje 1 m, o
rozměru výkopu 2,5 m x 2,5 m a o hloubce 1,5 m. Vsakovací šachta bude tvořena výstrojem
pomocí betonových skruží o průměru 1 m osazenými na vrstvě lomového kameniva 63 mm až 125
mm. Šachta bude opatřena vrstvou pískového filtru z vrstvy filtračního lože. Filtrační lože bude
z vrstvy kamenné drtě frakce 4 mm až 8 mm.
Určení polohy vodního díla - ČOV orientačně podle souřadnicového systému
S-JTSK: X = 1123160, Y = 464335.
Určení polohy místa vypouštěných odpadních vod orientačně podle souřadnicového systému
S-JTSK: X = 1123183, Y = 464342.
Stanovení druhu a účelu stavby:
Jedná se o stavbu vodního díla – domovní čistírny odpadních vod za účelem čištění odpadních vod
z rodinného domu.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 601/5 (ostatní plocha), 600/3 (zahrada)
v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský.
Určení prostorového řešení stavby:
Stavba bude umístěna tak, jak je zakreslena v koordinačním situačním výkresu C.3 měřítku 1:250
projektové dokumentace, s názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“ na pozemcích
parcelní číslo 601/5 (ostatní plocha), 600/3 (zahrada) v katastrálním území Skalice u FrýdkuMístku, kterou vypracovala v srpnu 2020 Bc Kamila Hiľovská, autorizovaný technik pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT
1104233. Koordinační situace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Podle ustanovení § 13a odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, speciální
stavební úřad v tomto společném povolení vymezil území dotčeného vlivy stavby na základě
vlastního posouzení, vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů, vlastníků dopravní
a technické infrastruktury na pozemky parcelní číslo 601/1, 600/2, 600/12, 600/14, 600/15,
v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.
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Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky podle ustanovení § 15 odst.
3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. l stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou
vypracovala v srpnu 2020 Bc Kamila Hiľovská, autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení prostorové polohy stavby
k tomu oprávněnou osobou.
3. Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená
v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak,
aby nedošlo k jejich poškození.
4. 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.
5. Stavebník stavebnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který má oprávnění k této činnosti.
6. Zhotovitel je povinen před vyjetím z prostoru staveniště na veřejné komunikace řádně očistit
staveništní vozidla a v průběhu stavby zajišťovat průběžný úklid používaných komunikací.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně
doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
8. Musí být respektovány stávající přípojky na inženýrské sítě a v případě porušení melioračních
sítí nutno tyto systémy uvést do původního stavu.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, které bylo vydáno
v rámci souhrnného stanoviska č.j. MMFM 94650/2020 ze dne 15.06.2020 Magistrátu města
Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství:
Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním
a ničením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích („dále jen norma“), zejména s podmínkami stanovenými v bodě:
- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru
kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene
musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech
se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním,
popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat
prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene
stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních
ochranných podmínek uvedených v tomto bodu.
- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby musí
být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením
(např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními
stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který
by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod
korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha
co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým
nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly,
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
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- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor stromů je
třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným
přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním
materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná
plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm
tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci
z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody
tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s
kořeny, ručně mělce nakypřit.
- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo
kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny)
rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná
navážka zeminy nebo jiného materiálu.
10. Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.06.2022.
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou
Jakub Janečka, datum narození 29.03.1983, Baška 307, 739 01 Baška, Dagmar Kaňoková, datum
narození 06.03.1988, Morávka 182, 739 04 Morávka, Josef Smažák, datum narození 13.03.1965,
Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek, Petr Smažák, datum narození 01.03.1976, Skalice 179, 73801
Frýdek-Místek, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle,140 00
Praha 4, IČO 64948242
Odůvodnění
Žadatelé – Jakub Janečka, datum narození 29.03.1983, adresa místa pobytu Baška 307, 739 01
Baška, Dagmar Kaňoková, datum narození 06.03.1988, adresa místa pobytu Morávka 182, 739 04
Morávka, zastoupeni na základě plné moci fyzickou osobou podnikající – Slavomíra Hiľovská, se
sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 674, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 75850397, požádali
žádostmi vedenými pod č.j. MMFM 127004/2020, MMFM 127006/2020 Magistrát města FrýdkuMístku, odbor životního prostředí a zemědělství, o povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve
vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV do vod podzemních a o vydání společného povolení
ve společném územním a stavebním řízení stavby pod názvem „Domovní čistírna odpadních vod
(ČOV)“ na pozemcích parcelní číslo 601/5 (ostatní plocha), 600/3 (zahrada) v katastrálním území
Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Uvedeným podáním bylo
zahájeno vodoprávní řízení o vydání povolení k nakládání s vodami a vydání společného povolení.
Žádost o povolení k nakládání s vodami byla podána na formuláři č. 6, který je přílohou k vyhlášce
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o společné povolení byla podána na formuláři č. 6 dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
Nakládání s vodami spočívá ve vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV BioCleaner BC 4 přes
vsakovací prvek do vod podzemních na pozemku parcelní číslo 600/3 v katastrálním území Skalice
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. ČOV bude čistit splaškové odpadní vody z rodinného domu
č.p. 152 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Počet napojených EO
4.
Vypouštění odpadních vod do vod podzemních povolil vodoprávní úřad výjimečně na základě
souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, k jejich vlivu na jakost podzemních vod dle
ustanovení § 38 odst. 9 vodního zákona nazvané „Hydrogeologický posudek zpracovaný podle met.
pokynu MŽP k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro ČOV BC4 a vsakovací šachtu u
stávajícího rodinného domu v kat. území Skalice, na p. č. 601/5 a 600/3", které vypracoval
v 04/2020 Ing. Jaroslav Tylich, odborná způsobilost v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie
č. 1805/2004 dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů.
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Ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je uvedeno „Projektovaná ČOV BC 4 a vsakovací šachta

budou umístěny spádově pod stávajícím rodinným domem. Na parcele číslo 600/3 se nachází
stávající vrtaná studna S1. Stávající rodinný dům je napojen na stávající vrtanou studnu S1.
Odstupová vzdálenost ČOV a vsakovací šachty 12,0 m od stávající studni bude dodržena. Zájmové
území není součástí žádného pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani ve zvláštním režimu
(např. poddolované území, území ohrožené svahovými pohyby). Vzhledem ke slabší až střední
vodopropustnosti svrchní vrstvy geologického profilu nedojde provozem vsakovací šachty
odpovídající velikosti a hloubky k žádnému trvalému podmáčení pozemků pod vsakovací šachtou.
Spádově pod vsakovací šachtou jihozápadním směrem se do vzdálenosti cca 30,0 m nenachází
žádná stávající studna. Stávající vrtaná studna S1 je situována mimo předpokládaný směr
podzemní vody. Voda vypouštěná z ČOV bude zasakovat v místě vsakovací šachty, takže zásak se
bude dít na ploše pozemku investora. Sousední pozemky nebudou vsakem nijak dotčeny.
Nepředpokládá se zde žádné měřitelné trvalé negativní ovlivnění kvality povrchové ani podzemní
vody pod vyústěním do podloží. Navrhované řešení rovněž téměř vyloučí případné riziko podmáčení
či zamokření pozemků pod zájmovou plochou. Voda vypouštěná z ČOV bude zasakovat v místě
vsakovacího zářezu, takže zásak se bude dít na ploše pozemku investora. Sousední pozemky
nebudou vsakem nijak dotčeny. Vsak se jeví v daných podmínkách jako vhodné
technickoekonomické a z hlediska životního prostředí přijatelné řešení s ohledem na skutečnost, že
v posuzovaném území není kanalizace. Nebyla shledána územní a technická kritéria vylučující
vsakování vyčištěné odpadní vody do vody podzemní.“
Kanalizace pro veřejnou potřebu v této části obce Frýdek-Místek není vybudována, vodní tok
s dostatečným průtokem se v blízkosti nenachází.
Povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno na dobu 10 let v souladu s ustanovením
§ 9 odst. 2 vodního zákona.
Měření objemu vypouštěných odpadních vod a míra jejich znečištění byla stanovena v souladu
s ust. § 38 odst. 6 vodního zákona a nařízení vlády. Stanovené emisní standardy vypouštěných
odpadních vod (jakost) jsou dle přílohy č. 1 k nařízení vlády tabulka 1 A: Ukazatele a emisní
standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
Četnost odběru vzorků odpadní vody na odtoku z ČOV je stanovena v souladu s ust. § 2 odst. 2
nařízení vlády, tj. 2 x ročně s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový směsný vzorek
získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Měření objemu
vypouštěných odpadních vod vodoprávní úřad stanovil odečtem hodnot na vodoměru se zápisem
do provozního deníku nebo bude stanoveno výpočtem dle platné legislativy, platné v době
vydaného rozhodnutí (dle přílohy č. 12 vyhlášky 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), ve znění pozdějších předpisů).

Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou zasílány vodoprávnímu
úřadu a to vždy k 31.01. za předchozí kalendářní rok a správci povodí – Povodí Odry, státní podnik,
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Povodí Odry, statní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava vydalo
stanovisko dne 02.07.2020 zn. POD/10619/2020/9233/58.12, ze kterého vyplývá, že vyčištěné
odpadní vody je navrženo zasakovat do horninového podloží pomocí vsakovací šachty. Stavba
bude realizována v povodí vodního útvaru podzemních vod ID 32121 Flyš v povodí Ostravice.
Chemický i kvantitativní stav tohoto vodního útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. Správce povodí
posoudil vliv předmětného záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle
„Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a
MŽP, 02/2018“. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího
povodí Horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů
podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
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Okruh účastníků řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních byl stanoven
podle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 27 správního řádu.
Účastníky řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ustanovení § 27
odst. 1 písm. a) správního řádu jsou:
- Jakub Janečka, Baška 307, 739 01 Baška
- Dagmar Kaňoková, Morávka 182, 739 04 Morávka
Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ustanovení § 27
odst. 2 správního řádu a dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona jsou:
- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
- Jaroslav Mach, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Anna Machová, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Eduard Herec, Skalice 140, 73908 Frýdek-Místek
Tito účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona mohli uplatnit své námitky,
popř. důkazy nejpozději do 15 dnů ode od doručení oznámení o zahájení řízení č.j. MMFM
158644/2020 z 26.11.2020.
Proces společného územního a stavebního řízení je upraven v ustanovení § 94j, 94k, 94l, 94m,
94n, 94o, 94p stavebního zákona a ustanovení § 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 povolení
se podává se společnými obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Postup ve společném územním a stavebním řízení je přizpůsoben zásadám pro vedení
územního a stavebního řízení.
Stavební úřad v tomto společném povolení vycházel z těchto podkladů:
-

Žádostí z 09.09.2020.
Plné moci.
Výpisů z katastru nemovitostí.
Projektové dokumentace pod názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“,
kterou vypracovala v srpnu 2020 Bc Kamila Hiľovská, autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1104233

a dále z následujících vyjádření a stanovisek:
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zn. 0101324665
z 07.06.2020.
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 zn. 0700221587 z 07.06.2020.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 zn. 0201081449 z 07.06.2020.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno zn. 5002163322 z 08.06.2020.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j. 660337/20 z 08.06.2020.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava zn. 9773/V016566/2020/GA z 02.07.2020.
- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zn.
POD/10619/2020/9233/58.12 z 02.07.2020.
- Souhrnné stanovisko vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí
a zemědělství č.j. MMFM 94650/2020 z 10.08.2020.
- Sdělení vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu
č.j. MMFM 93875/2020 z 07.07.2020.
- Posouzení hydrogeologických poměrů k možnosti zasakování přečištěných splaškových vod z ČOV
do vod podzemních na pozemcích parc. č. 601/5 a 600/3 k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, které
vypracoval Ing. Jaroslav Tylich, v 04/2020.
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Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven dle ustanovení § 94k)
stavebního zákona ustanovení § 115 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 27 správního
řádu.
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle ustanovení §
94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

a) stavebník, c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, d)
vlastník pozemku na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
-

Jakub Janečka, Baška 307, 739 01 Baška
Dagmar Kaňoková, Morávka 182, 739 04 Morávka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle,140 00 Praha 4
Josef Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
Petr Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek

Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být společným stavební záměrem, přímo
dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického
práva lze dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení hlukem, prachem, otřesy atd. tj.
různými imisemi (ustanovení § 1013 odst. 1 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Imisemi
se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru
přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu
například i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby po dobu výstavby. Jelikož
se za přímé dotčení práv a povinností prováděním předmětného stavebního záměru považuje
jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto prováděním stavby, pak stavební
úřad dospěl k závěru, že prováděním stavebního záměru by mohla být přímo dotčena práva
vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může být po dobu
výstavby dotčeno hlukem, prachem, otřesy, zvýšenou intenzitou dopravy.
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 94k písm. b) a e)
stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona:

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, e) osoba, jejíž vlastnické
právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich, může být společným povolením přímo dotčeno podle stavebního zákona:
-

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Jaroslav Mach, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
Anna Machová, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
Eduard Herec, Skalice 140, 73908 Frýdek-Místek
Josef Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
Petr Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek

Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ustanovení § 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.
Dle ustanovení § 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
ustanovení § 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
ustanovení § 94o odst. 3 stavebního zákona stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání
stavby.
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Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona,
zda je stavební záměr 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 ustanovení § 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
vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásmem; dokumentaci pro vydání společného
povolení. 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 ustanovení § 94o odst. 1 písm. b) stavebního
zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou
infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem, a zjistil, že přístup a příjezd ke stavbě je zajištěn po příjezdové
komunikaci na pozemku parcelní číslo 600/2 přes stávající sjezd v katastrálním území Skalice u
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Stavební úřad dále zjistil, že součástí dokumentace jsou rovněž
souhlasná stanoviska vlastníků technické infrastruktury. 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 ustanovením § 94o odst. 1 písm. b)
stavebního zákona.
Dále stavební úřad posoudil také předmětný stavební záměr dle ustanovení § 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 souhrnné stanovisko Magistrát města FrýdkuMístku, odbor životního prostředí a zemědělství 10.08.2020 č.j. MMFM 94650/2020 zahrnující
jednotlivá souhlasná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a to z hlediska zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů s podmínkami, které
byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí a dále zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyjádření dle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Dále bylo vydáno sdělení Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje
a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje 07.07.2020 č.j. MMFM 93875/2020, z kterého
vyplývá, že dle platného Územního plánu Frýdku-Místku jsou pozemky parcelní číslo 601/5 a 600/3
katastrální území Skalice u Frýdku-Místku, zařazeny z části v zastavěném území ploše bydlení
v rodinných domech-venkovské (BV). Plocha BV je určena k polyfunkčnímu využití, převážně pro
bydlení s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení a veřejná prostranství, příp. pro
rekreační využití (rodinná rekreace). Přípustným využitím jsou mimo jiné stavby a zařízení
technické infrastruktury – např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, energetická
vedení, komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě,
produktovody, včetně přípojek a souvisejících staveb. Na základě uvedeného není předmětný
záměr v rozporu se záměry územního plánování, zejména s platným Územním plánem FrýdkuMístku. Záměr je slučitelný s hlavním využitím plochy BV. Vzhledem ke kladným závazným
stanoviskům dotčených orgánů, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu
s ustanovením § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona.
Stavební úřad ověřil v souladu s ustanovením § 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 dokumentace, kterou vypracovala v srpnu 2020 Bc Kamila Hiľovská,

autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby
zdravotnětechnické, ČKAIT 1104233 zjistil, že předložená dokumentace splňuje požadavky
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na rozsah a obsah dokumentace k žádosti o společné povolení, neboť byla zpracována dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 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 ustanovením § 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 je po příjezdové komunikaci na pozemku parcelní
číslo 600/2 přes stávající sjezd v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.
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 ustanovením § 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, dospěl stavební úřad k závěru, že užívání předmětné
stavby nebude 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.
Stavební úřad opatřením ze dne 26.11.2020 č.j. MMFM 158644/2020 oznámil podle ustanovení
§ 94m odst. 2) stavebního zákona a ustanovení § 115 vodního zákona zahájení společného
územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně
podle téhož ustanovení oznámil, že upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ve smyslu
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona pak stavební úřad určil účastníkům společného
územního a stavebního řízení lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve kterém mohli uplatnit
své námitky. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Tohoto práva
nevyužil žádný z účastníků řízení.
Stavební úřad v uvedeném opatření účastníky řízení o společném povolení a povolení k vypouštění
odpadních vod do vod podzemních vyrozuměl, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu

mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu do 5 dnů po skončení
lhůty pro podání námitek. Možnost podat námitky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný
z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené
lhůtě nevyužil možnosti podat nová stanoviska.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
přezkoumal předložený návrh, projednal s účastníky řízení a zjistil, že předmětným povolením
nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními právními předpisy. Požadované povolení k nakládání s vodami je z hlediska zájmů
chráněných vodním zákonem možné. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyly shledány
důvody bránící vydání povolení, vodoprávní úřad vyhověl návrhu žadatele v plném rozsahu
a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Lze předpokládat, že vypouštění
odpadních vod do vod podzemních nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
V řízení o společném povolení stavby správní orgán 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.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a následujících 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 (ustanovení
§ 86 odst. 1 správního rádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
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nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle
ustanovení 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno
učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním
(ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodáli účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.
Ostatní poučení:
Podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona se společné rozhodnutí doručuje účastníkům
řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Podle ustanovení § 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 ustanovení § 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 ustanovení § 24 odst. 1 správního
řadu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Další poučení:
- Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad
v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též
dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka, o tom, že od provedení svého stavebního
záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení
může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou
nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění. Spory o náhradu
škody řeší příslušný soud.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce
a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
- V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost,
celistvost a 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.
- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat
údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby.
Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku o stavbě stavebníkovi.
Stavební deník bude obsahovat náležitosti přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen předložit stavební deník na požádání
kontrolním orgánům.
- Vodoprávní úřad doporučuje vsakovací zařízení provádět za dozoru hydrogeologa. O přítomnosti
hydrogeologa při stavbě vsakovacího zařízení bude proveden záznam do stavebního deníku.
- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních předpisu)
způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno
zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- Při užívání pozemků, na kterých je umístěna stavba odvodnění, je třeba postupovat v souladu
s vodním zákonem, především s ustanovením § 56, 58, 59 a 60 a s vyhláškou č. 225/2002 Sb.,
o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí. Před
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započetím výstavby nebo výsadby dřevin na pozemcích, na kterých je umístěna stavba odvodnění
nebo její část, která souvisí s více pozemky nebo byla zřízena ve veřejném zájmu, musí být před
započetím výstavby na pozemcích upraveny stávající drenážní skupiny tak, aby svodné drény
neprocházely přes zastavěné pozemky nebo zahrady, popř. byly ochráněny proti prorůstání
kořeny, a tím tak zajistit funkčnost stavby odvodnění pozemků. Stavba odvodnění pozemků
je vodní dílo ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona a o povolení změn na
tomto díle rozhoduje vodoprávní úřad.

Ing. Michaela Kuběnová
referentka vodního hospodářství
Poplatek:
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. g) sazebníku správních poplatků ve výši
300 Kč byl uhrazen 11.12.2020.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned
vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Rozdělovník:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou, do datové schránky, dodejkou)
- Jakub Janečka, Baška 307, 739 01 Baška (doručeno prostřednictvím zmocněnce)
- Dagmar Kaňoková, Morávka 182, 739 04 Morávka (doručeno prostřednictvím zmocněnce)
- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (Ing. Šárka
Gilarová, Ing. Jana Masciuchová)
- Jaroslav Mach, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Anna Machová, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Josef Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
- Petr Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto rozhodnutí, doručuje
v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, veřejnou vyhláškou.
- Eduard Herec, Skalice 140, 73908 Frýdek-Místek (doručení veřejnou vyhláškou)
Dotčené orgány (dodejkou)
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů, Mgr. Dita Tararíková
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního
rozvoje Ing. Aneta Hluchníková
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní správy
lesů, myslivosti a ochrany přírody, Mgr. Monika Richtárová
Na vědomí:
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
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