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ROZHODNUTÍ 

 

Městského úřadu Krnov, odboru životního prostředí, ve věci společného územního  

a stavebního řízení pro stavbu „Oprava horního vodovodu Heřmanovice“. 

 

I. Výroková část 

 

Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), jako věcně 

a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad podle 

ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a příslušný speciální 

stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle ustanovení § 15 odst. 1  

a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), po provedení správního řízení podle zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve společném 

stavebním a územním řízení (dále jen společné řízení) posoudil dle § 94o stavebního zákona 

žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18. 04. 2019 podala právnická osoba Obec 

Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 131, 793 74 Heřmanovice, jako účastník 

řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.  

 

Vodoprávní úřad vydává společné povolení v souladu s ustanovením § 94p stavebního 

zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 15 odst. 6 

vodního zákona, pro stavbu vodního díla „Oprava horního vodovodu Heřmanovice“ 

umístěné na pozemcích parc. č. 116/1, 117/1, 119/2, 151/3, 158/1, 4170, 4386/9, 4386/10, 

4387/8, 4387/9, 4388/2, 4388/8, 4407/22, 4418 a st. 82 v k.ú. Heřmanovice. 

 
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název vodního díla „Oprava horního vodovodu Heřmanovice“ 

Název kraje Moravskoslezský kraj 

Název obce Heřmanovice 

Název katastrálního území Heřmanovice 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 116/1, 117/1, 119/2, 151/3, 158/1, 4170, 4386/9, 
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4386/10, 4387/8, 4387/9, 4388/2, 4388/8, 4407/22, 

4418 a st. 82 

Jméno vodního toku (IDVT) Opavice (10100118) 

Čísla hydrologického pořadí a podpořadí 2-02-01-0380-0-00 - Opavice 

Hydrogeologický rajón 6611 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry 

Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-

JTSK) – začátek na parc. č. 151/3 
x: 1 054 804, y: 531 324 

Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-

JTSK) – konec na parc. č. 4170 
x: 1 055 385, y: 531 067 

Název a kód vodního útvaru 
Opavice od pramene po Burkvízský potok včetně 

(HOD_0240) 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Povolovaná vodní díla 432 vodovodní řady přívodní 

Celková délka (m) 829 

 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci zásobního vodovodního řadu ,,A-1“o celkové délce 

829,00 m z polyetylénového potrubí PE 100 SDR 11 RC d 90 mm, spojovaného 

elektrotvarovkami. Po trase kříží 4x státní silnici protlakem. Řad vede podél silnice č 445 

v příkopu, dále kříží státní silnici č. 453. Před VT Opavice vede podél VT k lomovému bodu 

LB 79,87, kde přechází tok a následně přechází protlakem silnici č. 453 a pokračuje podél 

silnice až k lomovému bodu LB 424,78, kde protlakem znova přechází silnici na druhou 

stranu. Dále pokračuje podél silnice k LB 664,09 a na této úrovni přechází protlakem znovu 

silnici č. 453. Po louce se dostává trasa k druhému křížení VT Opava v ř.km 34,97. Vodovod 

dále pokračuje podél koryta po levém břehu VT až k vodnímu zdroji, kde končí v netonové 

šachtě. 

Na řadu jsou umístěny 2 podzemní hydranty, které slouží k provozu vodovodu a dále jsou 

osazeny 3 nadzemní hydranty pro požární účely. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. 

č. 116/1, 117/1, 119/2, 151/3, 158/1, 4170, 4386/9, 4386/10, 4387/8, 4387/9, 4388/2, 4388/8, 

4407/22, 4418 a st. 82 v k.ú. Heřmanovice.  

 

Vodoprávní úřad současně v souladu s ustanovením § 94 odst. 1 stavebního zákona 

stanovuje podmínky umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ze září roku 2016, číslo 

zakázky 451-09/16, zpracovaná fyzickou osobou oprávněnou k podnikání Ing. Janem 

Mohrem, IČ: 42980925, se sídlem podnikání: Skrbovice č.p. 80, 792 01 Široká Niva, 

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1200934. Projektová 

dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a její případné změny musí být předem 

projednány s odborem životního prostředí Městského úřadu Krnov. 

2. Stavba bude provedena pouze na výše, ve výrokové části rozhodnutí, uvedených 

pozemcích. 

3. Nejpozději 10 dnů před zahájením stavby ohlásí investor písemně vodoprávnímu 

úřadu identifikační údaje zhotovitele a osoby pověřené vedením realizace stavby. 

4. Stavebník nebo osoba vykonávající stavební dozor zajistí před zahájením výkopových 

prací vytýčení tras technické infrastruktury v místě stavby. 

5. Stavebník odpovídá za případné škody způsobené na sousedních zařízeních 

a nemovitostech dotčených během stavebních prací. Před ukončením stavebních prací 

budou pozemky uvedeny do stavu co nejbližšího stavu původnímu. 

6. V plném rozsahu budou respektovány následující stanoviska a vyjádření: 

 souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, orgánu na úseku odpadového 

hospodářství, orgánu územního plánování, které vydal odbor výstavby Městského 

úřadu Krnov dne 20. 02. 2019 pod č. j. KRNOOV-6399/2019 juna, spisová značka 
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OV-1266/2019-juna, 

 souhlasné stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, 

sídlem Varenská 49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zn. 

POD/08542/2019/9232/814 ze dne 31. 05. 2019, 

 stanovisko správce toku, Lesy ČR, státní podnik, IČ:42196451, sídlem Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, č. j.: LCR951/002843/2018 ze dne 

03. 10. 2018,  

 souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, zn. 0101094776 ze dne 12. 04. 2019, 

 vyjádření k PD Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 

středisko Bruntál, IČ 00095711, sídlem Zahradní II/19, 792 11 Bruntál; zn. 

16858/2019/JJ ze dne 27. 06. 2019. 

7. Minimálně s pětidenním předstihem budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu investorem 

nebo dodavatelem stavebních prací písemně oznámeny následující fáze výstavby 

pro provedení kontrolních prohlídek stavby v souladu s ustanovením § 133 stavebního 

zákona: 

 ve staničení 380,82 trasy vodovodu, 

 ve staničení 703,76 trasy vodovodu. 

8. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2021 a povoluje se jako stavba trvalá k zásobování 

obyvatelstva vodou. 

 

II. Odůvodnění 

 

Dne 18. dubna 2019 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov žádost 

právnické osoby Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 131, 793 74 

Heřmanovice, v řízení zastoupené na základě plné moci ze dne ze dne 11. 07. 2017 fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání Ing. Janem Mohrem, IČ: 42980925, se sídlem podnikání: 

Skrbovice 80, 792 01 Široká Niva o vydání společného povolení k vodnímu dílu „Oprava 

horního vodovodu Heřmanovice“ umístěné na pozemcích parc. č. 116/1, 117/1, 119/2, 

151/3, 158/1, 4170, 4386/9, 4386/10, 4387/8, 4387/9, 4388/2, 4388/8, 4407/22, 4418 a st. 82 

v k.ú. Heřmanovice. K žádosti byla ve třech vyhotoveních přiložena projektová dokumentace 

stavby. Dnem podání bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. 

 

Podkladem pro řízení o společné povolení vodního díla je zejména: 

 žádost včetně projektové dokumentace 

 souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, orgánu odpadového hospodářství 

a orgánu územního plánování, které vydal odbor výstavby Městského úřadu Krnov dne  

20. 02. 2019 pod č. j. KRNOOV-6399/2019 juna, sp. zn. OV-1266/2019-juna,  

 souhlasné stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, sídlem 

Varenská 49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zn. POD/08542/2019/9232/814 ze dne 

31. 05. 2019, 

 stanovisko správce toku, Lesy ČR, státní podnik, IČ: 42196451, sídlem Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, č. j.: LCR951/002843/2018 ze dne  

03. 10. 2018,  

 souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, zn. 0101094776 ze dne 12. 04. 2019, 

 vyjádření k PD Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 

středisko Bruntál, IČ: 00095711, sídlem Zahradní II/19, 792 11 Bruntál; zn. 

16858/2019/JJ ze dne 27. 06. 2019 
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Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

Účastníky řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení stavby 

vodního díla dotčena, jsou podle § 109 odst. 1 stavebního zákona: 

 podle písm. a) stavebník: 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

 podle písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 

stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním: 

 ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 

 podle písm. d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo 

má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být 

jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: 

 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00095711, sídlem 

Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

 Lesy České republiky, státní podnik, IČ: 42196451, se sídlem: Přemyslova 1106/9, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Nový Hradec, 

 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, IČ: 00002739, Dolní Rožínka č.p. 86, 

592 51 Dolní Rožínka  
 podle písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 

vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: 

 parc. č. st. 128/3, 245/2, 245/4, 4387/9, 3613, 3615, 3614/1, 3616, st. 124, 4388/12, 

3617, 3618, 3621, 4388/11, 3657/3, 4388/6, 3657/4, 3658/2, 4388/3, 3691/1, 3691/2, 

st. 117, 3694/2, 3693/2, 4388/7, 3694/1, 3693/1, 4388/13, 3697, st. 94, 3699, 

4386/12, 167, 4386/16, 4386/8, st. 96, 154, 165, 4386/21, st. 85, 4386/11, 4127, 155, 

st. 84, 156, 4386/20, st. 83, 164/1, st. 81, 4386/7, 157/1, 161, st. 71, 160/1, 160/2, st. 

70, 4088/19, 3788/4, 3788/3, 4386/3, 113/1, 116/3, 116/2, 110/2, 151/1, 151/2 v k.ú. 

Heřmanovice. 

Jiné účastníky řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení 

k nakládání s vodami dle vodního zákona dotčena, vodoprávní úřad nestanovil. 

 

Protože podaná žádost neobsahovala nutné náležitosti, vodoprávní úřad v souladu 

s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu vyzval žadatele k doplnění žádosti výzvou č.j. 

KRNOZP-48133/2019 MIKL ze dne 20. 06. 2019 a současně řízení přerušil v souladu 

s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesením č.j. KRNOZP-48133/2019 

MIKL ze dne 20. 06. 2019 do 30. srpna 2019.  

 

Po doplnění potřebných podkladů z výzvy ze dne 20. 06. 2019 vodoprávní úřad oznámil 

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 112 odst. 1 stavebního 

zákona zahájení vodoprávního řízení přípisem č.j. KRNOZP-60099/2019 MIKL dne  

08. 08. 2019 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

 

Vodoprávní úřad ve věci společného územního a stavebního řízení předmětného vodního díla 

na základě skutečnosti, kdy mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jejímu 

provádění, upustil od ohledání na místě i od ústního jednání ve smyslu § 94m odst. 3 

stavebního zákona a současně dal účastníkům možnost uplatnit své námitky, popřípadě 

důkazy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení přípisu o zahájení řízení a zároveň  
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je upozornil, že k později uplatněnému námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Těchto práv nikdo nevyužil. 

 

Účastníkům řízení byla dána možnost podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se 

před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Této možnosti nikdo nevyužil. 

 

Dále ve společném územním a stavebním řízení vodoprávní úřad posuzoval předložený záměr 

z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil, že: 

 Předložený stavební záměr je v souladu s Územním plánem obce Heřmanovice, který 

byl schválen obecním zastupitelstvem dne 26. 09. 2000 a jehož závazná část byla 

vydána Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2000, která nabyla účinnosti 13. 10. 2000 a 

vydaným závazným stanoviskem orgánu územního plánování Městského úřadu 

Krnov, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 20. 02. 2019 

pod č. j. KRNOOV-6399/2019 juna, sp. zn. OV-1266/2019-juna. 

 Žádost byla podána na předepsaném formuláři, obsahovala všechny obecné náležitosti 

dle § 94 l stavebního zákona a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. Navržený záměr 

vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 

501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 

Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem 

k charakteru stavby nejsou dotčeny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Stavba neklade žádné nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, vzhledem k charakteru stavby není napojení nutno řešit. Z doložených 

podkladů vyplývá, že stavbou nejsou dotčeny stávající ochranná pásma a zařízení. 

 Předložená projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je přehledná  

a úplná. Byla zpracována oprávněnou osobou a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 Pro navrhovanou stavbu je zajištěn příjezd ke stavbě – s ohledem na charakter stavby 

– neklade stavba nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 23. 08. 2019. 

 

Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předložené žádosti o společné povolení 

 předmětné stavby „Oprava horního vodovodu Heřmanovice“ a usoudil, že navržené řešení 

je technicky zdůvodněné a jejím provedením nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně 

omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad 

projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo 

užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodách, stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.  

 

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky ani takové připomínky, které by bránili vydání 

vodoprávního rozhodnutí. Na základě svých správních úvah rozhodl vodoprávní úřad  

o společném povolení stavby vodního díla a vyhověl tak žadateli v plném rozsahu. 
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Užívání dokončené stavby je možné jen na základě kolaudačního souhlasu k užívání 

vodního díla. Stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla podá 

písemně zdejšímu odboru životního prostředí. Žádost bude doložena doklady, které jsou 

uvedeny ve formuláři žádosti (příloha č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 

rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 

vodoprávnímu úřadu) a v § 121 a § 122 stavebního zákona. 

 

III. Poučení účastníků 

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat podle ustanovení § 81 a § 82 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 Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Krnov. 

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal pro správní 

orgán a pro každého účastníka, kterému se doručuje do vlastních rukou. Nepodá – li účastník 

potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Krnov. Podané odvolání 

má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 

proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Miklušová 

referent odboru životního prostředí 

oprávněná úřední osoba, služební číslo 239 
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Toto rozhodnutí musí být ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno minimálně po dobu 

15 dnů na místě k tomu obvyklém, na úřadech:  

1. Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice 

2. Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139 

 

Městský úřad Krnov žádá uvedený obecní úřad o zpětné zaslání potvrzení o zveřejnění této 

vyhlášky. Toto rozhodnutí se podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěsí na úřední desce 

Městského úřadu Krnov a bude zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a na webových stránkách Městského úřadu 

Krnov se oznámení považuje za zveřejněné. Na ostatních úředních deskách se rozhodnutí 

veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.  

 

 

 

 

 

Den vyvěšení: …………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Podpis a razítko orgánu, 

který potvrzuje vyvěšení písemnosti 

 

 

 

 

 

 

Den sejmutí: …………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Podpis a razítko orgánu, 

který potvrzuje sejmutí písemnosti 
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Rozdělovník: 
 

Na doručenku: 

 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711, se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice, doručí se zmocněnci:  

Ing. Jan Mohr, IČ: 42980925, Skrbovice č.p. 80, 792 01 Široká Niva 

 Lesy České republiky, státní podnik, IČ: 42196451, se sídlem: Přemyslova 1106/9, Nový Hradec Králové, 

500 08 Nový Hradec, 

 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, IČ: 00002739, Dolní Rožínka č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka  

 ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,  

 

Veřejnou vyhláškou: 

 Městský úřad Krnov, IČ 00296139, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

 parc. č. st. 128/3, 245/2, 245/4, 4387/9, 3613, 3615, 3614/1, 3616, st. 124, 4388/12, 3617, 3618, 3621, 

4388/11, 3657/3, 4388/6, 3657/4, 3658/2, 4388/3, 3691/1, 3691/2, st. 117, 3694/2, 3693/2, 4388/7, 3694/1, 

3693/1, 4388/13, 3697, st. 94, 3699, 4386/12, 167, 4386/16, 4386/8, st. 96, 154, 165, 4386/21, st. 85, 

4386/11, 4127, 155, st. 84, 156, 4386/20, st. 83, 164/1, st. 81, 4386/7, 157/1, 161, st. 71, 160/1, 160/2, st. 

70, 4088/19, 3788/4, 3788/3, 4386/3, 113/1, 116/3, 116/2, 110/2, 151/1, 151/2 v k.ú. Heřmanovice. 
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