MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20
Č. j. SMOL/269495/2019/OZP/VH/Sme
Spisová značka: S-SMOL/157588/2019/OZP

V Olomouci 14.10.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Jana Smékalová, dveře č. 4.24
Telefon: 588488325
E-mail:
jana.smekalova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
„Zdroj vody - kopaná studna na pozemku parc. č. 188/1 k.ú. Břuchotín“

R O Z H O D N U T Í č . 110/2019
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního
stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušného stavebního úřadu
podle ustanovení § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení ( dále jen
„společné řízení“) na základě výsledku vodoprávního řízení provedeného podle ustanovení § 115 vodního
zákona
žadateli:
EZE a.s., IČO: 28263065, gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc 9, zastoupena statutárním
ředitelem Davidem Dvořákem,
v zastoupení: AZ STUDNY s.r.o., IČO: 25908308, Mgr. Evou Pudlovou, jednatelkou,
Dolní žleb 2103/20, Šternberk, 785 01 Šternberk 1
I.
vydává povolení k nakládání s vodami
podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, spočívající v odběru podzemních vod z kopané studny hloubka 10,50 m, průměr 1,0 m, umístěné na pozemku parc. č. 188/1 v k.ú. Břuchotín, obec KřelovBřuchotín, orná půda, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-08400-10|Častava, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 117 825; 552 094,7).
Údaje o povoleném nakládání s vodami:
Původ vody - zdroj vody (kód/název):
Účel užití vody (kód/název):
Vodní díla (kód/název):
Typ odběrného objektu (kód/název):

06|podzemní voda mělkého oběhu
11|závlahy sportovních areálů
530|studna kopaná
10|studna

v tomto rozsahu:
Průměrný povolený odběr (l/s):
Max. povolený odběr (l/s):
Max. měsíční povolený odběr (tis. m3/měs.):
Roční povolený odběr (tis. m3/rok):

0,029
0,5
0,075
0,675

Způsob měření množství vody - odběr (kód/název) :
02|odečtem na vodoměru
Velikost zásob. spotřebiště:
tenisové kurty
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje:
NE
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod (počet let): na dobu 15 let od nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:
surová voda pro zásobování užitkovou vodou - závlaha tenisových kurtů.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto
povoleného nakládání.
Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se podle § 9 odst.1 vodního zákona současně stanoví tyto
podmínky:
1) V souladu s platnými právními předpisy je nutné zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod,
vzniklých požadovaným odběrem podzemních vod.
2) V případě dlouhodobého sucha a poklesu hladiny podzemních vod budou respektovány nařízení a
vyhlášky vodoprávního úřadu a úřadu obce Křelov-Břuchotín.
3) K zajištění možnosti objektivního posouzení ovlivnění zaznamená žadatel prostřednictvím
např. provádějící firmy před zahájením, v průběhu a po ukončení zemních prací a čerpání vody s nimi
spojených měření hladiny vody ve studni na pozemku parc. č. 82/8 k.ú. Břuchotín (vlastník pozemku
LUBOMÍR LAKOMÝ, Družby národů 17/5, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín). O měření bude
pořízen protokol, který bude v rámci objektivity podepsán oběma stranami. Vlastník pozorované
studny umožní prováděcí firmě vstup na pozemek a v době provádění měření nebude odebírána
podzemní voda ze stávající studny. Protokol o měření hladiny vody bude předložen vodoprávnímu
úřadu jako příloha k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nového vodního zdroje.
Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):
- EZE a.s., IČO: 28263065, gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc 9, zastoupena statutárním ředitelem
Davidem Dvořákem, v zastoupení: AZ STUDNY s.r.o., IČO: 25908308, Mgr. Evou Pudlovou, jednatelkou,
Dolní žleb 2103/20, Šternberk, 785 01 Šternberk 1.
II. podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona, na základě posouzení
žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94o stavebního zákona
schvaluje stavební záměr
vodního díla „Zdroj vody - kopaná studna“
na pozemku parc. č. 188/1 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, orná půda, Olomoucký kraj, HGR
2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-0840-0-10|Častava, orientační určení polohy
(souřadnice X;Y: 1 117 825; 552 094,7).
Popis stavby:
Záměrem žadatele je vybudování kopané studny umístěné na pozemku parc. č. 188/1 k.ú. Břuchotín (orná
půda).
Studna bude situována v málo propustném prostředí a v předepsané vzdálenosti od zdrojů možného
znečistění - v souladu s § 24a odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaný dosah deprese navrhovaného vodního zdroje pro požadovaný
odběr podzemní vody pro závlahu tenisových kurtů byl určen 7,60 m. Vzhledem k tomu, že do této
vzdálenosti se žádné okolní vodní zdroje nenachází, je možné jakékoliv vzájemné ovlivnění studní mimo
dosah depresního kužele odběrem vody z dokumentovaného zdroje vyloučit.
Z výše uvedeného vyplývá, že ani okolní studna S1 umístěna na pozemku parc. č. 82/8 k.ú. Břuchotín ve
vzdálenosti 31,80 m (měřeno na osy studní) a současně se nacházející mimo dosah určeného depresního
kužele, nebude odběrem navrhovaného množství ovlivněna.
Kopaná studna bude provedena z betonových skruží SR-F 1000 x 1000 do hloubky 10,50 m od stávajícího
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terénu. S hledem na geologické složení bude nutno studnu provést do hloubky 2,50 m v pažené výkopové
jámě 2,40 m x 2,40 m, na jejíž dno se skruže osadí. Spodní 8,0 m vysoká vrstva se provede ve studni
spouštěním skruží, v této části se skruže osadí na sucho a horní část bude osazena na cementovou maltu.
Technická šachta studny bude vyvedená 0,5 m nad okolní terén a bude zakryta studničním betonovým
poklopem.
Terén v okolí studny bude proveden ve spádu 2% od okraje skruží, aby povrchová voda nemohla pronikat do
studny.
Studna bude napojena na elektrický zdroj investora - mobilní elektrocentrálu, k čemuž bude využíván
mobilní elektrický kabel po dobu čerpání.
Studna bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro potřeby závlahy tenisových kurtů.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Vodní díla (kód/název):
Typ odběrného objektu (kód/název):
Typ studny: sběrná/jímací:
Hloubka objektu (m):
Průměr studny (m):

530|studna kopaná
10|studna
jímací
10,5
1,0.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavba kopané studny bude umístěna na pozemku parc. č. 188/1 k.ú. Břuchotín (orná půda): studna bude
umístěna ve vzdálenosti 4,30 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 189/4 a současně ve vzdálenosti
6,50 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 82/11, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří
celková situace v měř. 1:1 000, ověřená ve společném řízení.
IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace pro
společné řízení, kterou vypracoval Ing. Petr Kuda, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,
ČKAIT - 1200100, pod zak. č. 200519, ověřil Ing. Roman Pudl, báňský projektant, č. osv. 6/2016.
Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným
projektantem a speciálním stavebním úřadem.
2. Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými přepisy o odpadech, nebo
předán za účelem využití či zneškodnění oprávněné osobě (ve smyslu § 16 odst. 1 a 4 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
3. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného správního
úřadu.
4. K zajištění možnosti objektivního posouzení ovlivnění zaznamená žadatel před zahájením budování nové
studny stavy hladiny a hloubky dna okolních studní a datum jejich zaměření.
5. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2022. Před tímto termínem podá žadatel žádost o
vydání kolaudačního souhlasu.
6. Podle § 119 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního
souhlasu.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona stavebním
podnikatelem, který má osvědčení o odborné způsobilosti dle platných zákonných předpisů. Hloubení
studny hlubší než 3 m může provádět pouze právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno orgánem
státní báňské správy oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.
8. V termínu do 10 dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno
(název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby.
9. Při realizaci stavby bude respektováno vyjádření od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zn.
OL/B/19400006026/19/Du ze dne 3.5.2019, které je uloženo u vodoprávního úřadu.
Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):
- EZE a.s., IČO: 28263065, gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc 9, zastoupena statutárním ředitelem
Davidem Dvořákem, v zastoupení: AZ STUDNY s.r.o., IČO: 25908308, Mgr. Evou Pudlovou, jednatelkou,
Dolní žleb 2103/20, Šternberk, 785 01 Šternberk 1,
- DAVID DVOŘÁK, nar. 21.04.1978, gen. Píky 300/12, Řepčín, 779 00 Olomouc 9.
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Odůvodnění:
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.06.2019 žádost stavebníka společnosti
EZE a.s., IČO: 28263065, gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc 9, zastoupena statutárním ředitelem
Davidem Dvořákem, v zastoupení: AZ STUDNY s.r.o., IČO: 25908308, Mgr. Evou Pudlovou, jednatelkou,
Dolní žleb 2103/20, Šternberk, 785 01 Šternberk 1, o vydání povolení k nakládání s vodami a společného
povolení na stavbu vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad měl k vydání společného povolení k dispozici následující doklady :
- plná moc pro zastupování ze dne 6.6.2019
- kopie katastrální mapy, výpis z KN
- výpis z obchodního rejstříku
- souhlas s umístěním a stavbou studny vlastníka pozemku ze dne 10.6.2019
- projekt stavby kopané studny, který vypracoval Ing. Petr Kuda, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200100, pod zak. č. 200519, ověřil Ing. Roman Pudl, báňský
projektant, č. osv. 6/2016
- závazné stanovisko MMOl OŽP - oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů ze dne 28.5.2019 č.j.
SMOL/144377/2019/OZP/OOSSO/Noz
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí zpracované Ing. Pavlem Krčem; odborná způsobilost
v hydrogeologii, duben 2019
- stanovisko správce povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 10.6.2019 zn. PM-20133/2019/5203/So
- vyjádření správců sítí –
Obec Křelov-Břuchotín ze dne 14.5.2019
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zn. OL/B/19400006026/19/Du ze dne 3.5.2019
ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101103717 ze dne 30.4.2019
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 618957/19 ze dne 30.4.2019
GridServices, s.r.o., zn. 5001920062 ze dne 30.4.2019
- správní poplatek ve výši 300,- Kč zaplacen dne 12.6.2019
- písemnost podaná dne 14.08.2019 panem Lubomírem Lakomým
- záznam pořízen vodoprávním úřadem dne 19.08.2019 - nahlédnutí do spisu Bc. Lukášem Lakomým
- požadavek vodoprávního úřadu ze dne 16.08.2019 - upřesnění vyjádření hydrogeologa
- sdělení hydrogeologa (srpen 2019) včetně mapového podkladu k podané písemnosti pana Lubomíra
Lakomého, doručeno dne 29.08.2019
- záznam pořízen vodoprávním úřadem ze dne 11.09.2019 - nahlédnutí do spisu Lubomírem Lakomým.
Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a s odkazem na ust. § 94m stavebního zákona oznámeno
dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOl ze dne 01.08.2019. Podle ustanovení § 94m odst. 3
stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání.
Vodoprávní úřad zjistil, že nelze doručit písemnost paní KRISTINĚ KARANEVIČ, Horní náměstí 583,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9, proto byla písemnost doručena adresátu prostřednictvím veřejné vyhlášky.
Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro
vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami mohou nahlédnout do 15 dnů ode dne doručení,
tato lhůta byla současně stanovena k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto
řízení.
Dne 14.08.2019 vodoprávní úřad obdržel vyjádření účastníka řízení pana LUBOMÍRA LAKOMÉHO,
Družby národů 17/5, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín, týkajícího se nepřesností uvedených
v předloženém vyjádření osoby s odbornou způsobilostí zpracovaného Ing. Pavlem Krčem; odborná
způsobilost v hydrogeologii, duben 2019 včetně požadavku prohloubení jeho stávající studny v případě
ztráty podzemní vody stavebníkem.
Dne 19.08.2019 nahlédl do spisu účastník řízení Bc. LUKÁŠ LAKOMÝ, Družby národů 17/5, Břuchotín,
783 36 Křelov-Břuchotín - záznam je součásti spisu.
Vodoprávní úřad v souvislosti s obsahem vyjádření účastníka řízení LUBOMÍRA LAKOMÉHO požádal dne
16.08.2019 zástupce stavebníka o doplnění (upřesnění) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí –
hydrogeologa o posouzení vlivu navrhované studny stavebníka na stávající studnu na pozemku parc. č. 82/8
k.ú. Břuchotín, včetně doplnění aktuálního mapového podkladu.
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Dne 29.08.2019 bylo vodoprávnímu úřadu doloženo požadované doplnění vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí včetně mapového podkladu.
Vodoprávní úřad sdělením ze dne 04.09.2019 seznámil účastníky řízení s možností vyjádření se k
podkladům před vydáním rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.
Účastník řízení pan LUBOMÍR LAKOMÝ, Družby národů 17/5, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín, dne
11.09.2019 nahlédl do spisu a seznámil se s dostupnými podklady pro rozhodnutí - především se sdělením
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.
Pan LUBOMÍR LAKOMÝ souhlasí s vybudováním kopané studny stavebníka, ale požaduje monitorování a
proměření hladiny podzemní vody v jeho studni na pozemku parc. č. 82/8 k.ú. Břuchotín. Vodoprávní úřad
požadavku účastníka řízení vyhověl a stanovil ve výroku I. tohoto rozhodnutí podmínku č. 3 pro proměření
hladiny vody ve studni na pozemku parc. č. parc. č. 82/8 k.ú. Břuchotín.
K požadavku pana LUBOMÍRA LAKOMÉHO na prohloubení stávající studny na pozemku parc. č. 82/8
k.ú. Břuchotín, vodoprávní úřad sděluje, že v případě ztráty podzemní vody při vybudování na předmětném
pozemku stavebníka podle ustanovení § 29 odst. 2 vodního zákona osoba, která způsobí při provozní činnosti
ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě
zhoršení jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat
podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k
obnovení původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo
účelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého
majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud.
Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.
Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad posoudil stavební záměr z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona. Stavební
záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s
obecnými požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Rovněž tak je navrhovaná stavba, jak ji řeší předložená projektová dokumentace, v souladu se
stanovisky dotčených orgánů a vyhovuje požadavkům jimi uplatněným, a ani nepřiměřeně nezasahuje do
práv a právem chráněných zájmů žádného z účastníků řízení.
Vodoprávní úřad rovněž ověřil podle ust. §94o odst. 2 stavebního zákona, že projektová dokumentace je
úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění
pozdějších předpisů.
Doklady předložené stavebnímu úřadu vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Vodoprávní
úřad též ověřil, že účinky užívání stavby nebudou mít negativní dopad uvnitř stavby ani na její okolí, což
potvrzují i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě vydání společného
povolení na kopanou studnu toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší: stavebníkům,
obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníkům stavbou dotčeného
pozemku parc. č. 188/1 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, orná půda a staveb na nich, vlastníkům
sousedních pozemků, neboť jejich vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být
umístěním stavby přímo dotčena. Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl
k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou
vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Předmětná a tímto rozhodnutím
povolená stavba svým charakterem se jich nedotkne.
Účastníci řízení ve věci povolení k odběru podzemní vody byli stanoveni na základě ustanovení § 115
odst. 16 vodního zákona.
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V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Výpis z katastru nemovitostí prokazuje vlastnické právo DAVIDU DVOŘÁKOVI, gen. Píky 300/12,
Řepčín, 779 00 Olomouc 9, který vyslovil souhlas s umístěním a stavbou studny dne 10.6.2019 na
koordinační situační výkres.
Plná moc ze dne 6.6.2019 zplnomocňuje společnost AZ STUDNY s.r.o., IČO: 25908308, Mgr. Evu
Pudlovou, jednatelku, Dolní žleb 2103/20, Šternberk, 785 01 Šternberk 1, k zastupování v předmětném
řízení včetně výpis z obchodního rejstříku.
Součástí koordinačního situačního výkresu je vyznačení umístění kopané studny na předmětném pozemku
včetně zakótování umístění od okolních sousedních pozemků.
Dále byly doloženy stanoviska správců inženýrských sítí a informace o parcele – sousední parcely.
Bylo předloženo kladné závazné stanovisko MMOl OŽP - oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů
ze dne 28.5.2019 č.j. SMOL/144377/2019/OZP/OOSSO/Noz.
Stanovisko správce Povodí Moravy, s.p. Brno, ze dne 10.6.2019 zn. PM-20133/2019/5203/So konstatuje, že
z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a
přítoku Váhu (ustanovení § 24 - § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že
záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a
dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Petr Kuda, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,
ČKAIT - 1200100, pod zak. č. 200519, ověřil Ing. Roman Pudl, báňský projektant, č. osv. 6/2016.
Projektová dokumentace řeší:
Záměrem žadatele je vybudování kopané studny umístěné na pozemku parc. č. 188/1 k.ú. Břuchotín (orná
půda): studna bude umístěna ve vzdálenosti 4,30 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 189/4 a
současně ve vzdálenosti 6,50 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 82/11.
Kopaná studna bude provedena z betonových skruží SR-F 1000 x 1000 do hloubky 10,50 m od stávajícího
terénu. S hledem na geologické složení bude nutno studnu provést do hloubky 2,50 m v pažené výkopové
jámě 2,40 m x 2,40 m, na jejíž dno se skruže osadí. Spodní 8,0 m vysoká vrstva se provede ve studni
spouštěním skruží, v této části se skruže osadí na sucho a horní část bude osazena na cementovou maltu.
Technická šachta studny bude vyvedená 0,5 m nad okolní terén a bude zakryta studničním betonovým
poklopem.
Terén v okolí studny bude proveden ve spádu 2% od okraje skruží, aby povrchová voda nemohla pronikat do
studny.
Studna bude napojena na elektrický zdroj investora - mobilní elektrocentrálu, k čemuž bude využíván
mobilní elektrický kabel po dobu čerpání.
Studna bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro potřeby závlahy tenisových kurtů.
Dle Územního plánu Křelov je záměr umístění kopané studny situován mimo zastavěné území v zastavitelné
ploše Z56 označeném jako plocha občanského vybavení. V textové části Územního plánu Křelov je v bodě
7.4.2. odst. c) uvedeno jako přípustné využití vybudování veřejných staveb a související technické
infrastruktury. Záměr není s Územním plánem Křelov v rozporu.
Součástí projektové dokumentace stavby a záměru nakládání s vodami bylo hydrogeologické posouzení
vypracované Ing. Pavlem Krčem; odborná způsobilost v hydrogeologii, duben 2019 a doplňující sdělení
vypracované Ing. Pavlem Krčem; odborná způsobilost v hydrogeologii, srpen 2019.
Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů Magistrátu města Olomouce, Odbor
životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9, vodoprávní úřad dospěl k závěru, že předložená projektová dokumentace poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení této stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní
negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a
povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za
následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
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Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání,
uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu
podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu § 15a zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud
vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o a) stavbu veřejné infrastruktury, b) stavbu, jejíž vlastnosti
nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, d)
změnu stavby, která je kulturní památkou, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo
kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
S ohledem na výše uvedené, tímto rozhodnutím povolovaná stavba vyžaduje vydání kolaudačního souhlasu
nebo kolaudačního rozhodnutí.
Z předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vypracovaného Ing. Pavlem Krčem; odborná
způsobilost v hydrogeologii, duben 2019 a následně s doplnění (upřesnění) srpen 2019 vyplývá, že okolní
studna S1 umístěná na pozemku parc. č. 82/8 k.ú. Břuchotín ve vzdálenosti 31,80 m (měřeno na osy studní) a
současně se nacházející mimo dosah určeného depresního kužele (7,60 m), nebude odběrem navrhovaného
množství ovlivněna, proto vodoprávní úřad vydal rozhodnutí ve věci povolení k odběru podzemní vody pro
požadovanou spotřebu a účel včetně společného povolení na kopanou studnu na předmětném pozemku za
výše uvedených podmínek a povinností. Podmínkou č. 3 uvedenou ve výroku I. tohoto rozhodnutí bylo
vyhověno požadavku panu LUBOMÍRU LAKOMÉMU.
Protože vodoprávní úřad v průběhu společného vodoprávního řízení neshledal důvody bránící povolení
záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Upozornění:
Se stavbou může být započato až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá stavebník od
speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.
Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky
č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
Při realizaci stavby budou dodržovány příslušné ČSN, zejména ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.
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 vydání
kolaudačního souhlasu.
Při provádění stavby musí být veden stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jejich
vedení stanoví ustanovení § 1 odst. 2 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů (příloha č. 9). Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb –
§ 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.
Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme poklop studny opatřit bezpečnostní uzávěrou. Kolem studny bude
vyhrazen prostor, který nesmí být jakkoliv znečišťován a nesmí v něm být prováděné činnosti, které by
mohly zhoršovat jakost podzemní vody.
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K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí.
Vodní dílo – studnu na pozemku parc. č. 188/1 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, orná půda bude
spravovat, provozovat a udržovat vlastník vodního díla.
Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena
do 2 let od nabytí právní moci tohoto společného povolení, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných
případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru
upouští.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního
prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace „Zdroj vody - kopaná studna na pozemku parc. č. 188/1 k.ú. Břuchotín“
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek ”Stavba povolena” s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
Doručení :
Podle ustanovení § 25 odst.1 správního řádu, v případě, že je doručováno osobám neznámého pobytu nebo
sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, musí vodoprávní
úřad uvědomit tyto o rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto rozhodnutí bude doručeno
veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední
desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.

………………………………………………
vyvěšeno / den, měsíc, rok / podpis a razítko

……………………………………..............
sejmuto / den, měsíc, rok / podpis a razítko

8

doručuje se veřejnou vyhláškou
Úřední tabule MMOl (veřejná vyhláška)
Úřední tabule Obecního úřadu Křelov-Břuchotín (veřejná vyhláška)
Rozdělovník:
Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
žadatel
– EZE a.s., gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc 9, zastoupena statutárním ředitelem Davidem
Dvořákem, v zastoupení: AZ STUDNY s.r.o., Mgr. Evou Pudlovou, jednatelkou, Dolní žleb 2103/20,
Šternberk, 785 01 Šternberk 1
obec
– Obec Křelov-Břuchotín, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín
Účastníci společného územního a stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
stavebník
– EZE a.s., gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc 9, zastoupena statutárním ředitelem Davidem
Dvořákem, v zastoupení: AZ STUDNY s.r.o., Mgr. Evou Pudlovou, jednatelkou, Dolní žleb 2103/20,
Šternberk, 785 01 Šternberk 1
obec
– Obec Křelov-Břuchotín, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín
vlastníci pozemků dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:
– DAVID DVOŘÁK, gen. Píky 300/12, Řepčín, 779 00 Olomouc 9
vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:
– Obec Křelov-Břuchotín, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín
– DAVID DVOŘÁK, gen. Píky 300/12, Řepčín, 779 00 Olomouc 9
– JUDr. IVA HLAVATÁ, MBA, tř. Kosmonautů 1068/28, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– MUDr. MILADA JIRSOVÁ, V Opravě 956/11, 789 01 Zábřeh
– KRISTINA KARANEVIČ, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 - doručuje se veřejnou
vyhláškou
– PAVEL KORHOŇ, Družby národů 2/6, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín
– MARIE KOŽUŠNÍČKOVÁ, Zahradní 237/13, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín
– JAN LAKOMÝ, Mošnerova 1316/18, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
– LUBOMÍR LAKOMÝ, Družby národů 17/5, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín
– Bc. LUKÁŠ LAKOMÝ, Družby národů 17/5, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín
– FRANTIŠEK PŘIKRYL, Družby národů 16/7, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín
– IRENA PŘIKRYLOVÁ, Družby národů 16/7, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín
– JANA TREUTNEROVÁ, Družby národů 63/1a, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín
– MARKÉTA TREUTNEROVÁ, Družby národů 63/1a, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín
– MILAN ZAPLETAL, Drahanovice 167, 783 44 Náměšť na Hané
Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor stavební - oddělení pozemních staveb,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a
státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
– spis 2x
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