
i,,t:-

Evidenční číslo dokumentu : Žp-oow7zslz}tzlpos SpisoqÍ znak.podznak_23l.2, skartační znaklskart. lhůta - A/20

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
oDBoR ŽrvorNÍrro PRoSTŘEDÍ

oddělení vodního ho spodářství
Hynaisova I0,779 11 Olomouc

Obec Luběnice

Luběnice 140
783 46 Luběnice

c. j.:
Vyřizuje :

Telefon :

Fax:
E-MAIL:

sMoVŽP/s 5 t 43 47 l 2012 IP oš
Ing. Lenka Poštolková, 4. nadz.
podl.' dv. ó.4.26
s88 488 322
588 488 313
lenka.postolkova@olomouc. eu

DATUM: 22.3.2013

,,Splašková kanalizace u čov v obci Luběnice"

oZNÁMENÍ
VEŘEJNoU VYHL

3 ? -03- ?013

o zahájenívodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání

Magistrát města olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení $ 104 odst' 2

písm' c) a $ 106 zákona ě. 254l200ISb., o vodách a o změně někteých zákonů (vodní zétkon), ve znění
pozdějších předpisů' a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení $ 11 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znéni pozdějších předpisů' s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení $ l5
odst' 4 vodního zitkona a $ 15 odst. l písm. d) zákonaě.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon),ve znéni pozdějších předpisů' dle $ 1 15 vodního zákona a $ 1 12 stavebního zákona

oznamuje,

že stavebník obec Luběnice' IČo 00635642, se sídlem na adrese Luběnice 140,783 46 Luběnice požádal

podáním ze dne 22.10.2012 o vydání rozhodnutí
1. podle ustanov.ení $ 15 odst. 1 vodního zákona a $ l 15 stavebního zákona, o povolení stavby ,,Splašková

kana\izace a Čov v obci Luběnice" v kraji olomouckóm' okrese olomouc, na pozemcích parc. ě' 4910,

k'ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 8715, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, zahrada, 8914,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 89/5' k'ú.Luběnice' obec Luběnice, ostatní plocha, 89/6'

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 89/8, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 90/3,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice' ostatní plocha, 9410, k.ú.Luběnice, obec Luběnice' ostatní plocha, 95/0,

k.ú.Luběnice' obec Luběnice' ostatní plocha, 10611, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, zastavěná plocha a n,

10612, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, zastavěná plocha a n, l07l0, k.ú.Luběnice, obec Luběnice,
zastavěná plocha an, 1'1610, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, zasIavéná plocha an, 177l0, k'ú'Luběnice,
obec Luběnice, zastavěná plocha an, ll8l0, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, zastavěná plocha an,l22l0,
k.ú.Luběnice, obec Luběnice, zastavéná plocha an, |5412, k'ú.Luběnice, obec Luběnice, zahrada,216lI,
k.ú.Luběnice, obec Luběnice, zahrada, 255lI, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 25610,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 25713, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 258l|,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 259l0, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 26010,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 26210, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha' 272l0,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 28010, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 287l0,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 29010, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 29810,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 30410, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 305/0,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 307l1, k.ú.Luběnice' obec Luběnice, vodní plocha,307l5^
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k.ú.Luběnice, obec Luběnice, vodní plocha,376lI, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 31612,

k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 33610, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 240l46,
k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 26llz, k'ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 89l53,
k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha' 261ll, k.ú.Luběnice' obec Luběnice, ostatní plocha, č. h.p.
4-12-01-015, HGR 2220 (1623), orientační souřadnice qi,ustního objektu - x: Il22763,9699,Y:
5561.25,1138,

2. o povolení k nakládání s podzemními vodami k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny podle

ustanovení $ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona,
3. o povolení knakládání spovrchovými vodami kjejich akumulaci podle ustanovení $ 8 odst. l písm. a)

bod2. vodního zákona,
4' o povolení k nakládání s vodami k lypouštění odpadních vod do vod povrchoých podle ustanovení $ 8

odst. 1 písm. c) vodního zákona.

l. popis stavb)t :

so 01 Kanalizační stoky

Stoka PP 25O

C 53,1

A 960,5
AA 3&E
AB l-b,č

AC-1 148

AC-2 9?.,(

AC=3 106,i
AC 534,4
AD-1 L38,!
AD-2 a
AD 42.3.t

AE 142,t
AF 5(
B 8:
celkem 2892,8

Na stokách jsou navrženy revizní a vstupní kanalizaění šachty, a to v místech směrových lomů, v místech
lomů nivelery a v rovných úsecích ve vzdálenosti max. 50 m od sebe. Převážná většina šachet je tvořena
šachtami vnitřních průměru 1,0 m z betonoých prefabrikovaných šachtoých dílů. Pouze v místech
s omezenými prostoroými možnostmi a tam, kde bylo nutno umístit několik šachet blízko za sebou, jsou
navrŽeny šach5' plastové vnitřního průměru 0,4 m.
Protlak stoky A pod potokem Zlatá struŽka bude proveden ztrub zpolyetylenu PE 100 SDR 17 vnějšího
průměru 400. Potrubí stoky A se uloží na vymezovací objímky. oba konce chráničky se uzavřou manžetami.
Trasa kanalizace - od konce zástavby v ulici směrem ke Slatinicím je vedena kmenová stoka A' Pokračuje
středem obce, podél zástavby na jižni straně návsi. KŤiži potok ZlaÍá stružka a po jeho levém břehu
pokraěuje až na konec zástavby na ýchodní straně obce. Zde je zaúsléna do čerpací stanice. Na kmenovou
stoku A navazýí sběrače a uliční stoky pokr1iivajici celé izemí obce se stávající nebo ýhledovou výstavbou.

so 03 čS s výtlakem
Cerpací stanice CSl _je navrŽena spouštěná Že|ezobetonová jímka kruhového tvaru' vnitřní průměr jímky je
2,0 m, hloubka 5'0 m, tloušťka stěny 0,5 m. Bude provedena z vodostavebního betonu s ocelovou výztlží.
Jímka se zakryje čtyřdílným výklopným a uzamykatelným poklopem z Žebrovaného plechu, vyztuženého
ocelovým profilem L 40l40l4. Přístup do jímky bude zajištěn sklolaminéÍovým Žebříkem s ochranným
košem.
Do jímky budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla
spouštěcím zaÍízením a s proplachovacím ventilem.
ParameJry čerpadla

Cerpané množství Q:
Výlačná qýška H

pro čerpání odpadních vod s řezacím zaÍízením, se

9 m3/hod
12-14 m.



Na rýlačném potrubí se nad čerpadla osadí kulové zpětné klapky pro automatické uzavření qýtlaků v době

nečinnosti ěerpadel a vně čerpací jímky šoupátka pro odpadní vodu se zemní zákopovou Soupravou a
poklopem. Zašoupátky se rýlačná potrubí spojí do jednoho.

Čerpací stanice bude ovládána automaticky na základé sledování hladiny vody v jímce. Za tímto úěelem

bude u jímky čerpací stanice vystavěn zděný rozvaděč, kde bude umístěna rozvodná skříň pro čerpací stanici

a zaÍizení automatického provozu.
Čst ;" umístěna v zeleném pásu mezi leým břehem potoka Zlatá stružka a místní komunikací.
Výlak odpadních yod V1
Z ěerpací stanice ČS1 budou odpadní vody odváděny tlakovým polyetylenovým potrubím oD 75 mm délky
3I2,l m.Nad vrchol potrubí se umístí vyhledávací kabel a ýstražná fólie.
V nejr,yšším bodě nivelety výlaku, tj. na jeho zaěátkl u čerpací stanice, bude osazen podzemní

odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu. Přibližně v polovině qitlaku a před křížením potoka Zlatá struŽka

budou osazeny proplachovací soupravy pro odpadní vodu. Pomocí kteých bude možno potrubí odkalit'
KÍiženiýlaku V1 spotokemZ|atá stružka bude řešeno překopem, pode dnem potoka se potrubí vloží do

polyetylenové chráničky profilu DN 200 mm a v chráničce se lystředí pomocí středících a kluzných prvků.

oba konce chráničky budou uzavÍeny pryžovými manžetami. Výškové uložení chráničky je navrženo tak,

aby vzdálenost mezi vrcholem chráničky a dnem potoka byla l,0 m. Korýo potoka bude vmístě křížení
zpevněno záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg s urovnáním líce.
Chrániěka je navržena i v místě kŤiŽení sjezdu z mostu na pole, aby potrubí výlaku nebylo zatéŽováno
přej ezdem těžké zemědě lské techniky.

so 04 čov - stavební část
Stavba čistírny je navrŽena jako samostatně stojící objekt. Půjde o stavbu obdélníkového půdorysu

zastřešeného sedlovou střechou.
Podlaha pÍízemí objektu +0,000 je s ohledem na zjištěnou úroveň spodní vody navržena I20 cm nad

původním terénem, což je 222,75 m n. m. Celré pÍizemí bude q1užito jako provozní prostory s umístěním

technologického zaÍizení čistírny. Pod celým půdorysem, mimo krytého přístřešku jsou podzemní jímky, ve
kteých probíhá biologický proces čištění odpadních vod.
Podzemní jímlcy
Konstrukce podzemní ěásti je tvořena železobetonoým monolitickým monoblokem nádrŽi, kteý je rozdělen
nanádrž oběhové aktivace, dosazovací nádrž,jímku na zahuštění kalu a uskladňovaci nádrŽ kalu. Hloubka
nádržíje 3'5 m, v místě dosazovací nádrže 4,6 m. Tloušťka obvodoých stěn a vnitřní podélné stěny je 300

mm, tloušťka vnitřních dělících stěn 200 mm, tloušťka dna je 400 mm' Monoblok bude proveden z betonu a

vyztažen žebírkovou prutovou ocelí. Část monobloku bude zastropenaželezobetonovou stropní deskou tl.

170 mm z betonu. Krytí ýztuže stěn 30 mm, dna 40 mm' Těsnění pracovní spáry je uvažováno těsnícím
plechem potaŽeným bitumenovým materiálem, alternativně s použitím těsnících pástl z PVC. S ohledem na

délku nádrží a omezení objemoých a teplotních účinků betonu na počátku tuhnutí a tvrdnutí a z důvodu
omezeni vzniku nežádoucích trhlinek od smršťování betonrr bude monoblok doplněn Íízenými pracovními
spárarni, které budou ošetřeny vhodným konstrukčním opatřením (např. křížový těsnící plech, těsnící roura
Íizené prac' spáry' apod.).

Údaje o kapacitě a plochách'
Zastav ěná plocha budovy
obestavěný proStor

so 05 Kanalizace v areálu čoV
Stavební objekt řeší odvedení vyčištěné vody z Čov a dešťové
zpevněných ploch do recipientu Z|atá stružka'
Kanalizace areálu CoV obsahuje t1'to části:

109,90 m2

707,50 m3 .

vody ze střechy Čov u přilehlých

- Stoka D1 - hlavní stoka kanalizace areálu Čov, z potrubí PP DN 250 mm, délka 5l,3 m
- odtok \,yčištěné vody _ potrubí PP DN 200 mm, délka2,O m
V místech lomů trasy stoky D 1 se osadí revizni šachty z betonoqých prefabrikovaných dílců (vnitřní pruměr

šachet l,0 m)'
Retenční nádrž je navrŽena z polypropylenových bloků voštinového typu rozměru 2,4 x I,2 x 0,5 m. Pro
dosažení vypočteného akumulačního objemu je třeba pouŽít 4 bloky. Nádrž bude osazena na podsyp

zvymývaného štěrku frakce 16132. Nátok do nádrŽe ftoÍi drenéůní potrubí DN 200 mm' Nátokové potrubí i
bloky se obsypou do ýšky 200 mm drceným štěrkem frakce 32l 63 a obalí geotextílií, zabraňujicí zanášeni
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nádrŽe zeminou. obsyp nad bloky bude větraný pomocí 2 otvoru do nátokové a v'-ýtokové šachty. odtok
znádrže bude regulovaný v odtokové šachtě' kde se osadí hradící stěna z dřevěných fošen osazených do
vodících drážek z oceloqfch tyčí U 6,5. Ve stěně se ponechá škrtící otvor umožňující pouze povolený odtok
(I,2 Us). Stěna bude současně sloužit jako bezpečnostní přepad.
Součástí objektu je v'-ý.ustní objekt do potoka Zlatá stružka. Je to boční l".hrsť tvořená betonov'ým blokem se
svislým ěelem a šikmými bočními křídly. Svah koryta potoka bude v šířce 2'0 m na obě strany zpevněn
dlažbou z lomového kamene do betonového lože a dno koryta záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg
s úpravou lice. Zához bude navazovat na stejně provedené zpevnění dna potoka v místě jeho křížení
vytlakem Vl, vodovodním řadem 2-3 akabelem silnoproudého rozvodu. Před rea|izací tohoto zpevnění je
nutno koryto potoka pročistit.
Pro zabránéní zpětného vzdutivody zpotoka do potrubí stoky Dl bude na jejím vyustění osazena koncová
klapka se šikmým talířem.

če.t so 07 Vodovod
Řad 2-3 je navržen z polyetylenového potrubí oD 90 mm, jeho délka je 337,l m.
V nejnižším bodě vodovodního Íadu 2-3, za kiiženim potoka Zlatá stnůka, je osazen podzemní hydrant,
ktený bude plnit funkci kalníku. Další hydrant se osadí jako vzdušník na konec Íaúl 2-3 .

Nad vrchol potrubí se umístí vyhledávací kabel a ýstražná fólie.
Potrubí bude ukládáno do otevřené stavební ýhy, společně s qfilakem V1 a kabelem vnějšího silnoproudého
rozvodu ČS l.
KÍížení Íadtt 2-3 s potokem Zlatá stružka bude řešeno překopem, pode dnem potoka se potrubí vloží do
polyetylenové chráničky proťrlu DN 200 mm a v chráničce se lystředí pomocí středících akluzných prvků.
oba konce chráničky budou lzavřeny pryžoými manŽetami. Výškové uložení chráničky je navrženo tak,
aby vzdálenost mezi vrcholem chráničky a dnem potoka byla 1,0 m. Kory'to potoka bude v místě křížení
zpevněno záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg s urovnáním líce.
Chránička je navržena i v místě kšiŽeni sjezdu z mostu na pole, aby potrubí výlaku nebylo zatěžováno
přejezdem těŽké zemědělské techniky a pod větví ,,B" pÍíjezdové komunikace t Čov.

Řad 2-3 je napojen na stávajici obecní vodovod, na řad 2, v blízkosti čerpací stanice Čs t. oa místa napojení
je v celé délce veden souběžně s qýtlakem Vl, ve stejné trase i niveletě. V areálu Čov oucnazí budovu ČoV
a podél oplocení pÍechání přes větev ,,B" příjezdové komunikace k ČoV, za kterou je ukončen.

Ps 01 čov - strojně technologická část
Technologické zaÍízení je členěno do následujících uzlů:

1) Mechanicképředčištění
2) Biologické čištění
3) Separace kalu - dosazovacinádrž
4) Zahušťování kalu _ zahušťovacinádrž
5) Uskladnění kalu - ukladňovací nádrž
6) Kalová koncovka

SEZNAM STRoJŮ A ZARÍZENÍ

č.poL Počet ks Položka, popis

Mechanické předčištcni

1 I Stírané válcové síto, průliny 3mm pro 4 l/s 
's 

kapotáŽí, sběrnou nádobou
procezené vody podstavcem, skluzem shrabků a obslužnou plošinou -
provedení nerez, M:0,18 kW

2 I ZaÍízení vertikálního
a kotev.materiálu;
pro Qmax:3 l/s

lapáku písku vč' mamutky' plast .potrubí, uzávěrťl



J I Spádové a scezovací síto,
průliny 2mm, pro Q:4 Vs
Síto - nerez min. l.430l
Rám - PP
vč. obslužné plošiny (pozink)

4 2 Kontejner - popelnice plastová, dvokolečková', 7z0lit., s odvodňovacím
hrdlem a uzávěrem 2" a ťitrační tkaninou

5 I Manipulační otočný jeřábek pro kontejnery

Biologické čištění

Aktivační nódrž
6 1 Jemnobub l i nný aer ačni sy sté m, lyj ím ate lný za pr ov o zll'

OCsr:74,0 kgO2ld

1 1 Pomaluběžné ponorné míchadlo 1,1 kW se spouštěcímzaiízenim

8 1 Pomaluběžné ponorné míchadlo
(rezerva)

l,l kw se spouštěcímzařizením

9 2 Dmychadlové soustrojí Q:72 m3lh, deltap: 40 kPa, N : 1'34 kW, s

elmotorem M:2,2 kw,400V, 50Hz'pro FM, včetně protihlukového
krýu

l0 I Nerezové ocelové potrubí DN40 
' 
vč.armatur,tvarovek,spojů a kotevního

materiálu (vzduch. potrubí)

I)osazovací nádrž

ll I Stroj ní q'bavení vertikální do sazovac í nádrže 3, 03 x3, 0m,
vč.uklidňovacího válce'odtokového děrovaného potrubí s řídícím
přepadem, stahování a ěerpáni plov.neěistot a kal.potrubí, ponoř.části
nerez, lávka pozinkována.

12 l+l Ponorné kalové čerpadlo, o jmen.parametrech: Q: 1 l/s, H:3,0m, M
:0,8 kW, 400V, 50Hz (vratný kal)

1 Ponorné kalové čerpadlo , o jmen.parametrech: Q: 1 l/s, H:3,0m,
M = 0,8 kW, 400V, 50Hz (přebýečný kal)

t3 I Plastové potrubí DN50 , vč.armatur,tvarovek,spojů a kotevního
materiálu (vrat. a přebyt. kal)

Zahušt'ovací nádrž

I4 1 Míchadlo zahušťovací nádrže, otáčk: 2,4 otlmin, M:0,18 kw

l5 Ponorné kalové čerpadlo, o jmen.parametrech: Q:2lls, H:8,0m'
M : 0,55 kw' 400V, 50Hz (zahuštěný kal - kalová voda)

t6 Plastové potrubí DN50 , vč.armatur,tvarovek,spojů a kotevního
materiálu (zahušť'kal, kal.voda)



Uskladňovací nádrŽ

I7 Středobublinný aeraění systém
Ocst:39kgOZld
pro dostabilizacikalu a míchání

18 I Nerezové ocelové potrubí DN40 , vě.armatur,tvarovek,spojů a kotevního
materiálu (přívodní vzduch'potrub í)

l9 I Zařizeni pro odběr kalové vody s ponorným kal. čerpadlem 
' 
o

jmen.parametrech: Q: 8 Vs' H :l2,3m, M = l,1 kW,400V, 50Hz,vě'
manipulačního navij áku

Kalová koncovka - konteinerové kalová pole

20 1 odvodňovací kontejner - Kontejnerové kalové pole
hl. rozměry kontej neru 23 7 4x5 0 48x1 3 6 0mm, ( l 0m3 ),vč' fi ltrační
plachetky, pro přepravu nákl' automobilem

21 I Jednovřetenové čerpadlo , s parametry Q:1,5lls , Pa:O,2MPa ' 
M:1,5

kW (zahuštěný kal)

22 1 Jednovřetenové ěerpadlo , s parametry Q:0'65l/s , p6:0,4MP& , M:
0,75 kW (flokulant)

23 I Flokulační stanice sestávaiící z: rozpouštěcinádrže o prům. 300mm,s
vertikálním míchadlem ,M:0,l8kW, zásobninádrže o jmen. objemu 2

m3. orovedení olast.
24 I Nerezové ocelové potrubí DN 1 00, vč.armatur,tvarovek,hadic,

spojů,ruěních navijáků (2ks) a kotevních konstrukcí (plnicí kal.potrubí)

25 1 P lastové potrub í DN3 2,vě. armatur,N arovek, spoj ů a kotevního materiálu
(míchání flokulantu)

26 1 Plastové potrubí DN 1 00'vč. armatur,tvarovek,spojů a kotevního
materiálu (usklad.kal)

21 I Plastové potrubí DN20 -DN32 vč. armatur,tvarovek,spojů a kotevního
materiálu (flokulant a tlaková voda)

Ps 02 čov - provozní rozvod silnoproudu a ASŘ
Předložená projektová dokumentace pro stavebniÍizení řeší provozní rozvod silnoproudu a ASŘp.o ČoV
Luběnice.
Technické řešení zahmuje:

- rozyadéě RMl vč' programovatelného automatu
- rozvaděč RM2 pro odvodnění kalu
- rozvaděě RM3 pro ěerpací stanici
- ovládací skříně
- rozvaděč automatické kompenzace RC1
- ěidla pro snímání a měření technologických veliěin
- kabelové rozvody pro napájení, ovléÁání a měření
- hlavní a doplňující pospojování.

Domovní přípojlry kanulizace a stavební objekty So 02 Kanalizační odbočky, so 06 Zpevněné plochy,

terénní a sadoué úpravy, oplocení, čúst So 07 Vodovod (vodovodní přípojka), so 08 Vnější silnoproadé
rozvocly Čs a ČoV, nejsou předmětem vodopróvního řízení.

6



Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby vypracovaném spol. AgPoL s.r.o., IČo 28597044, se

sídlern na adrese Jungmannova 12, Hodo|any l53, 779 00 olomouc, a ověřeném Ing. Františkem

Vaculínem, autorizovaňý inženýr pro vodohospodářské stavby, Črarr _ l20OI79, pod zak.č' 22401040,

v 1ll2010 (splašková kanalizace), pod zak. é.25lll040,v 03l20l2.

Při ýstavbě dojde ke kšiŽeni a souběhu s inženýrskými sítěmi'

ustanovení f 8 odst' ]. písm' bI bod 3. vodního zákona:
,, t.u.;i oto-ouckém, ok 

".. 
olomouc, na pozemcích parc. ě' 240146, k.ú. Luběnice, obec Luběnice, ostatní

plocňa, 255ll, k.ú. Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, ó.h.p. 4-12-01-015, }{GF.2220 .(.I-623). : ^_ -
čerpání podzemní vody bude prováděno zčerpacich studní r,yhloubených v rozích stavební jámy pro CoV a

ČS,'podžemní voda bude čerpána ponorn1ými čerpadly a r,ypouštěna hadicemi do drobného vodního toku

Zlatá strlžka, ř. km 0,96.

Předpokládané množství čerpané vody:
Pruměrné množství. ''"' 1,0 Vs

Maximální množství. ..''50,0 l/s

Maximální měsíění množství. .3 900 m'/měs

Roční množství. ...'.....3,9 tis. m3/rok

Počet měsíců v roce, kdy se bude čerpat ' ' ... '.. .....1

Účel požadovaného nak|ádáni s podzemními vodami 'snižování hladiny podzemní vody při ýstavbě
Čov a ČS v obci Luběnice.

2. vodního zákona :

'k'"ji olomouckém, okrese olomouc, na pozemku parc. č. 240146, k.ú. Luběnice, obec Luběnice, ostatní

plocha, č.h. p. 4-I2-0I-0l5,HqR z2z0 (1623),

Akumulačnibu3em RN _ 5,1 m3.

Počet měsíců v roce' kdy se bude akumulovat. ' .. ...12.

Úěel nakládání - akumu|ace povrchových (srážkoých) vod ze střechy objektu Čov v retenční nádrži,

přepad z ní bude zaústěn do areálové kanalizace zaistěné do vodního tokuZ1atá stružka.

od.st. I. nísm. c) vodního zákona :

- pro trvalý provoz

" Čov Luběnice, na pozemku parc.č. 240146, k.ú. Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, do vodního toku

Z1atástruŽka, ř. km 0,96, vkraji olomouckém, okrese olomouc, napozemku parc. č. 307lI, k.ú. Luběnice,

obec Luběnice, vodní plocha, ě.h'p.4-12-01-015, HGP.2220 (1623), orientaění souřadnice výustního objektu

- x : 1 r22 163,9699,Y : 556 r25,1r38

v množství:
Průměrné mnoŽství. ''...0'6l/s
Maximální množství'
Maximální měsíění množství. 1 470 m3lměs

Roční množství. '.''....'17,89 tis. m3/rok

a kvalitě ních vod :

Limit p je přípustná hodnota znečištění odpadní vody,

zneěištění odpadní vody'
Počet ekvivalentních obyvatel : 490 Eo.

mJe koncentrace



Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: 10 let.

- pro zkušební provoz v trvání l rok

kvalitě

znečištění odpadní vody, limit m je maximální nepřekroěitelná koncentraceLimit p je přípustná hodnota znečištění
znečištění odpadní vody.
Počet ekvivalentních obyvatel : 490 Eo.

K vodoprávnímu řízení bylo předloženo:
- projekt stavby

plán kontrolních prohlídek
kopie katastrální mapy, ýpis z KN
smlouly o právu provést stavbu
územni rozhodnuií r.ydané oÚ Lutín, stavební úřad pod č j. SÚ/1 I43I2OI2 dne 3.7 .2012
souhlas vydaný oÚ Lutín, stavební úřad pod ěj. SÚ/1143a/z0I2 dne 17.I0.2Ol2
souhlas MMol' odb. ŽP, odd. péčs o krajinu a zemědělství, čj. SMOVŽPl55l2822l20l2lPÍ z27.6.2012
závazné stanovisko MMol, odb. ZP, čj. SMoL/O744gIlz)IzloZPloHNac z19.6'2012
závazné stanovisko MMol, odb. Žp - ovzduší, č j. SMOL/O09467lz\I3lozPloyzDlHyb z |5.I.2013
závazné stanovisko MMol, odb. ŽP, odd' péče o krajinu a zemědělství, čj. SMollŽPl55l4977l20l2lČiž
221.L2013
rozhodnutí oÚ Luběnice, é j' I-2O12 KD-roz z'7.12.2OI2
r,yjádření Čns vÚs ostrava, zn.NZ-2284ll2 z 4.l.2013
závazné stanovisko MMol, odb. stavební, oPK k územnímu Íízeni, čj. SMoVoPw79lII28l2012Nrb
221.3.2012
rozhodnutí MMol, odb. stavební, oPK, ěj. SMoyoPw79l2299l2012lUrb z 4.6.2012
vyjádření Správy silnic oK, zn. oLl25498i l0-15/Mi z4.1.20ll
závazné stanovisko KHS olomouckého kraje, č j. KHSoC/03760l20IzloClHoK z7 '6.2012
závazné stanovisko HZS oK olomouc, č j' HSOL-2850-212012 z 19.6.2012
stanovisko Povodí Moraly, s'p. Brno' zn. PM I97l0l20l2-203louz15.5.2012
vyjádření oblastního inspektorátu práce,ěj.345917905ll0.41l13l15.7 z 18.3.2013
údaje o prutocích vody ve vodním toku
protokol o projednání námitek manželů Zatloukaloých k územnímu Íízení a doklad (sitrrační ýkres) o
splnění podmínky č. 14 územního rozhodnutí
inžen-Írsko _ geologický průzkum zpracovaný RNDr. Pavlem Vavrdou v 0ll20II
vyjádření správců sítí _

- CEZDistribuce, a.s., 2n.0100031835 z 17.2.2012
- RwE Distribuční služby, S.r.o., Zn. 5000586071 z 15.2.2012
- Vodovod Pomoraví, svazek obciz22'6.2012
- INSTA CZs.r.o. 219.4.2012
- Telefonica 02 CzechRepublic, a.s.,:i. 7l5l85l12 z 19.12.2012
- VUSS, čj. 9084132348120|2-1383-UP-OL z7.1.2013.

Vzhledem k ustanovení s 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci Íízeni ryjádřit k podkladům
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace.

Při r.ymezování okruhu účastníků Íizeni v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval
podle ustanovení $ l09 stavebního zákonaa $ 115 vodního zákona. Vedle stavebníka obce Luběnice, IČo
00635642, sesídlemnaadreseLuběnice 140,783 46 Luběnicemajítotopostavenívlastníkstavby, naniž
mábý provedena změna či udržovacipráce, vlastník pozemku, na kterém má b1it stavba prováděna, není-li
stavebníkem' vlastník stavby na pozemku' na kterém má bý stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídajici věcnému břemenu' mohou-li bý jejich práva navrhovanou stavbou



přímo dotčena' dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li bý jeho vlastnické právo
navrhovanou stavbou přímo dotěeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídajicí věcnému
břemenu, může-li bý toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Součástí tohoto oznámenije situace
stavby se zákresem tras kanalizace. Všichni vlastníci dotčených a sousedních pozemků a staveb a práv
odpovídajících věcnému břemenu k pozemkům a stavbám v trase a podél trasy kanalizace jsou účastníky
tohoto stavebního Íizeni. Vzhledem k velkému počtu účastníkú řízeni jsou tito účastníci o zahájeni Íízení
uvědoměni veřej nou r,yhláškou.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostateěný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu $ 1 1 2 odst' 2 citovaného stavebního
zákona od místního šetření a ústního jednání'

Účastníci vodoprávního řizeni mohou své námitky uplatnit podáním u odboru životního prostředí, oddělení
vodního hospodářství Magistrátu města olomouce, učiněným nejpozději do:

10 ti dnů po doručení oznámení,

K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinni sdělit svá stanoviska dotčené
orgány.
Podle ustanovení $ l14 odst. 1 stavebního zákona účastník Íízenim:ůže uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno
jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovíďající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K připomínkám a námitkám, které mohly bý uplatněny v územním Ťizeni, při pořizování regulaěního plánu
nebo při rydáni územního opatření o stavební lzávéÍe anebo územního opatření o asanaci izemi se podle

$ 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Učastníci Íizeni o povolení k nakládání s vodami byli stanoveni podle ustanovení $ 115 vodního zákona.
Podle ustanovení $ 36 odst. I a2 správního řádu mají účastniciÍízení právo navrhovat důkazy a ěinit jiné
návrhy avyjádřit vÍízení své stanovisko.
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v územi, upouští od konání
ústního jednání a místního šetření a dává tímto možnost účastníkům Íizeni uplatnit své námitky a připomínky
podáním u odb. Žp trrttr'tot učiněným do :

10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Ve stejné lhůtě, jak je ýše uvedeno, mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány.

Nechá-li se někteý z účastníků Íizeni zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci Íízenírealizovat do doby lydání rozhodnutívŽdy v úřední dny
pondělí a středa od 8,00 _ 12,00, 13,00 - 17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města olomouce,
Hynaisova l0, č. dv. 4.26, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.

Ing. Hana Zvoničková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Příloha : situace stavby ,,Splašková kanalizace v obci Luběnice"
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Doručení:
Podle ust. $ 25 a $ l44 správního řádu a $ 113 stavebního zákonav Íizeni s velkým počtem účastníků řízení
může vodoprávní tňad uvědomit účastníky o zahájeni řizení veÍejnou r,yhláškoll. Z těchto důvodů toto
oznámeni bude doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou lyhláškou 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 .

il,í r,11" 'rJ'.
vyvěšeno / den, měsíc, rolď porlpis a razítko sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník
Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
stavebn.ík
- obec Luběnice, IČo 00635642, Luběnice l40,783 46 Luběnice

Účastníci stavebního řízení veřejnou vyhtáškou -'vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města olomouce, oÚ Luběnice
Účastníci vodoprármího řízení: ve věci vydání povolení k nakládání s vodami
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
stavebník a obec
-' obec Luběnice' IČo 00635642, Luběnice 14O,783 46 Luběnice
Učastníci vodoprávního řízení _ ve věci povolení kn
povrchových (doporučeně do vlastních rukou na dodejku) :

- obec Luběnice, IČO 00635642, Luběnice l4O,783 46 Luběnice
sprálce vodního toku
- Povodí Morar,y, s.p., závod Horní Morava, IČo 70890013, U dětského domova 4' Nové Sady 263, 772 1|

Olomouc

- Česky rybářsky svaz,ýbot územního svazu pro Severní Moraw a Slezsko, IČo B4167, Jahnova 14, Mariánské
Hory 890, 709 00 Ostrava

Dotčené orgán)i a ostatní:
- obecní úřad Lutín - Stavební úřad, IČo 00299189, olomoucká, Lutín 13l, 783 49 Lutin
- Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci, IČo 7l0O9248, Wolkerova 6, Nová lJlice'74,

779 00 Olomouc
- Národní památkoý ústav, státní příspěvková organizace, uzemní odborné pracoviště v olomouci, IČo 75032333,

Horní náměstí 25, olomouc 4l0, 77I ll olomouc
- Magistrát města olomouce, odbor Životního prostředí, odd' péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34ll0,7'79 1l

Olomouc
- Magistrát města olomouce' odbor Životního prostředí, odd' odpadov. hospod. a péče o prostředí, Hynaisova 34ll0,

779 ll Olomouc
- Hasičsloý záchranný sbor olomouckého kraje, IČo 70885940, Schweitzerova 91, Povel222,'779 00 olomouc
- Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí, odd. ochrany ovzduší, Hynaisova 34ll0,779 1 l olomouc
- Povodí Moravy, s.p., IČo 708900l3, Dřevďská l1' Veveří 932,602 00 Brno
- Ceská inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát olomouc, Tovární 4l , 772 00 olomouc
- Správa silnic olomouckého kraje, p.o', IČo 70960399, Lipenská l20, Hodolany 753,779 00 olomouc
- Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. st. spr. na úseku pozem' komunikací, Hynaisova 34110,779 1l

Olomouc
- ArcheologiclgÍ ústav, Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., IČo 68081758, Královopolská 14'7, Královo

Pole 62,612 00 Brno
- Magistrát města olomouce, odbor stavební' odd. památkové péče, Hynaisova 34ll0,779 11 olomouc
- Mo ČRS olomouc' Chválkovická, Chválkovice 56, 712 00 olomouc
- oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezsky laaj a olomouc[i kraj, Živičná2,'7O2 69 ostrava

Co: spis
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