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Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení$104odst.2písm.c)a$106zákonač.2541200lSb.,ovodáchaozměněněkterýchzákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ajako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení $ 11

zákonač.50012004 Sb', správní řád, ve zněnipozďějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu
podle ustanovení $ 15 odst.4 vodního zákona a $ 15 odst' 1písm. d) zákonač. 18312006 Sb.' o územním
plánování astavebnímřádu(stavebnizákon),nazák|adě řízenídle $ 115 vodníhozákonaa$ 11l - $ 112
stavebního zákona

žaďate\iobci Luběnice,IČo 00635642, se sídlem na adrese Luběnice 140,783 46 Luběnice

I. vydává stavelrní povolení

podle ustanovení $ 15 odst. l vodního zákona a ustanovení $ l 15 stavebního zákona k provedení stavby
vodního dí1a ,'Splašková kanaIizace a ČoV v obci Luběnice" v kaji olomouckém, okrese olomouc, na
pozemcích parc. č. 4910, k.tl.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 87/5' k.ú.Luběnice, obec Luběnice,
zatlrada, 8914, k.u.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 89/5, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní
plocha, 89/6, k.ú.Luběnice' obec Luběnice, ostatní plocha, 89i8, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha,
90/3' k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha' 9410,k.tl.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha,9510,
k.ú'Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 106/l' k.ú'Luběnice, obec Luběnice, zastavěná plocha a n'
10612,k.u.Luběnice, obec Luběnice, zastavěná plocha an, Í07l0, k.ú'Luběnice, obec Luběnice, zastavěná
plocha an, 11610, k.ú.Luběnice' obec Luběnice, zastavěná plocha an, ll7l0, k'ú.Luběnice, obec Luběnice'
zastavěná plocha a n, 118/0, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, zastavěná plocha an, l22l0, k'ú.Luběnice, obec
Luběnice, zastavěná plocha a n, 15412, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, zaltada, 216ll, k'ú'Luběnice, obec
Luběnice, zaltrada,255ll, 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, 25910, k.,J.Luběnice, obec Luběnice' ostatní plocha, 26010, k.ú.Luběnice, obec Luběnice,
ostatní plocha, 26210, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 27'210, k.ú'Luběnice, obec Luběnice,
ostatní plocha, 280/0, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha' 287l0, k.ú.Luběnice, obec Luběnice,
ostatní plocha' 29010, k.it'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.il.Luběnice, obec Luběnice, vodní plocha, 307l5,k.ú.Luběnice, obec Luběnice' vodní
plocha, 316ll, k.ú.Luběnice' obec Luběnice' ostatní plocha' 31612, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní
plocha, 33610, k.ú'Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, 240146, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní
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plocha, 26112, k.ú.Luběnice' obec Luběnice,
plocha, 26111, k.ú.Luběnice, obec Luběnice'
orientační souřadnice ýustního objektu - X:
V členění na týo stavební objekty :

So 01 Kanalizační stoky

ostatní plocha, 89153, k.ú.Luběnice, obec Luběnice, ostatní
ostatní plocha, č. h. p. 4-12-01-015, HGR 2220 (1623),

I 122763,9699,Y : 556 125,1138.

Stoka PP 25O

C 53,1
A 960,5
AA 3&l
AB 16,2

AC-1 148

AC-Z 92,t
AC-3 10'6,7

AC 554,4

AD-1 138,t
AD-2 a4

AD 423,t
AE 742'4

AF 5C

B I
celkem 2892,t

Na stokách jsou navrženy revizní a vstupní kanalizační šachty, a to v místech směrových lomů, v místech
lomů niveleý 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 vmístech
s omezenými prostoroými možnostmi a tam, kde bylo nutno umístit několik šachet blizko za sebou, jsou
navrŽeny šachty plastové vnitřního průměru 0,4 m.
Protlak stoky A pod potokem Zlatá struŽka bude proveden ztrub zpolyetylenu PE l00 SDR 17 vnějšího
průměru 400. Potrubí stoky A se uloŽí na Vymezovací objímky. oba konce chráničky se uzavřou manžeÍami'
Trasa kanalizace - od konce zástavby v ulici směrem ke Slatinicím je vedena kmenová stoka A. Pokračuje
středem obce' podél zástavby na jiŽní straně návsi' KÍiži potok Zlatá stružka a po jeho levém břehu
pokračuje až na konec zástavby na východní straně obce. Zde je zaústěna do čerpací stanice. Na kmenovou
stoku A navazují sběrače a uliční stoky pokn-fuajici celé území obce se stávající nebo výhledovou výstavbou.
So 03 CS s výtlakem
Cerpací stanice CSl -je navržena spouštěná železobetonová jimka 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 ýztuži.
Jímka se zak;ryje čtyřdílným qiklopným a uzamykatelným poklopem zŽebrovaného plechu, vyztuženého
oceloým profilem L 40l40l4. Přístup do jímky bude zajištěn sklolaminátoým žebříkem s ochranným
košem.
Do jímky budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla pro
spouštěcím zaÍízenim a s proplachovacím ventilem.
Parametry čerpadla

Čerpané množství Q:
V;ýtlačná ýška H

čerpání odpadních vod s řezacím zařizením, se

Na výtlačném potrubí se nad čerpadla osadí kulové zpětné klapky pro automatické uzavření výtlalcu v době
nečinnosti čerpadel a vně čerpací jímky šoupátka pro odpadní vodu se zemní zákopovou Soupravou a
poklopem. Za šoupátky se qitlačná potrubí spojí do jednoho.
Cerpací stanice bude ovládána automaticky na záklaďě sledování hladiny vody v jímce' Za timto účelem
bude u jímky čerpací stanice vystavěn zděný roz:taďěč, kde bude umístěnarozyoďná skříň pro čerpací stanici
a zař ízení automatického provozu.
Čs t 1e umístěna v zeleném pásu mezi levým břehem potoka ZIatá stružkaa místní komunikací.
Výtlak odpadních vod V1
Z čerpaci stanice ČS1 budou odpadní vody odváděny tlakoqým polyetylenovým potrubím oD 75 mm délky
312,l m. Nad vrchol potrubí se umístí lyhledávací kabel a ýstraŽnáfóIie.

9 m3lhod
12-14 m.



V nejlyšším bodě nivelety výtlaku, d. na jeho začátku u čerpací stanice, bude osazen podzemní
odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu. Přibližně v polovině l"ýtlaku a před křížením potoka Z|atá struŽka
budou osazeny proplachovací soupravy pro odpadní vodu. Pomocí k1erých bude možno potrubí odkalit.
KÍiŽeni výtlaku Vl spotokemZlatá stružka bude řešeno překopem, pode dnem potoka se potrubí vloží do
polyetylenové chráničky profilu DN 200 mm a v chráničce se vystředí pomocí středících a kluzných prvků.
oba konce chráničky budou uzavřeny pryžovými manžetami. Výškové uložení chráničky je navrženo tak,
aby vzdálenost mezi vrcholem chráničky a dnem potoka byla 1,0 m. Koryto potoka bude v místě křížení
zpevněno záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg s urovnáním líce'
Chránička je navrŽena i v místě kÍížení sjezdu z mostu na pole, aby potrubí v-itlaku nebylo zatéžováno
přej ezdem těŽké zeměďělské techniky.
So 04 cov_ stavební část
Stavba čistírny je navrŽena jako samostatně stojící objekt. Půjde o stavbu obdélníkového půdorysu
zastřešeného sedlovou střechou.
Podlaha pÍizemí objektu +0,000 je s ohledem na zjištěnou úroveň spodní vody navrŽena 120 cm nad
původním terénem, což je 222,75 m n' m. Celé pÍizemí bude lyužito jako provozní prostory s umístěním
technologického zaÍízeni čistírny. Pod celým půdorysem' mimo krytého přístřešku jsou podzemní jímky, ve
kteqých probíhá biologichý proces čištění odpadních vod.
Podzemní jímlql
Konstrukce podzemní částije tvořena železobetonovým monoliticlým monoblokem náďrŽí, her.ý je rozdělen
nanádrž oběhové aktivace, dosazovací nádrž' jimku na zahuštění kalu a uskladňovacinádrŽ kalu. Hloubka
nádržije 3'5 m, v místě dosazovací nádrže 4,6 m. Tloušťka obvodových 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
vyztlsžen žebírkovou prutovou ocelí. Část monobloku bude zastropena že|ezobetonovou stropní deskou tl.
170 mm z betonu. Krýi ýztuŽe stěn 30 mm, dna 40 mm. Těsnění pracovní spáry je uvaŽováno těsnícím
plechem potaženým bitumenovým materiálem, alternativně s použitím těsnících pásů z PVC. S ohledem na
délku nádrží a omezeni objemoqých a teplotních účinků betonu na počátku tuhnutí a tvrdnutí a z důvodu
omezení vzniku neŽádoucích trhlinek od smršťování betonu bude monoblok doplněn Ťizenými pracovními
spárami' které budou ošetřeny vhodným konstrukčním opatřením (např. křížorný těsnící plech, těsnící roura
Íizené prac. spáry, apod').

Udaje o kapacitě a plochách.
Zastav ěná p locha budoly
obestavěný prostor
so 05 Kanalizace v areálu COV
Stavební objekt řeší odvedení vyčištěné vody z Čov a dešťové
zpevněných ploch do recipientu ZIatá sÍružka.
KanaIizace areálu ČoV obsahuje tyto části:
- Stoka Dl - hlavní stoka kanalizace areálu Čov , z potrubí PP DN 250 mm, délka 51,3 m
- odtok vyčištěné vody _ potrubí PP DN 200 mm, ďé|ka2,0 m
V místech lomů trasy stoky Dl se osadí revizni šachty z betonoých prefabrikovaných dílců (vnitřní průměr
šachet 1'0 m).
Retenční náďrž je navržena zpolypropylenol"ých bloků voštinového typu rozměru 2,4 x l,2 x 0,5 m. Pro
dosažení lypočteného akumulačního objemu je třeba použít 4 bloky. Nádrž bude osazena na podsyp
zvymývaného štěrku frakce 16132. Nátok do nádrŽe tvoří drenážní potrubí DN 200 mm. Nátokové potrubí i
b|oky se obsypou do ýšky 200 mm drceným štěrkem frakce 32l 63 a obalí geotextílií, zabrařnjici zanášení
nádrže zeminou. obsyp nad bloky bude větraný pomocí 2 otvorů do nátokové a ýtokové šachty. odtok
znádrže bude regulovaný v odtokové šachtě, kde se osadí hradící stěna z dřevěných fošen osazených do
vodících dráŽek z oceloých tyčí U 6,5. Ve stěně se ponechá škrtící otvor umoŽňující pouze povolený odtok
(1,2lls). Stěnabude současně slouŽit jako bezpečnostní přepad.

Součástí objektu je vyustní objekt do potoka Zlatá struŽka. Je to boční výusť tvořená betonoým blokem se
svislým čelem 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
qýtlakem V1, vodovodním řadem 2-3 akabeIem silnoproudého rozvodu. Před realizací tohoto zpevnění je
nutno koryto potoka pročistit.
Pro zabránění zpětného vzďuti vody z potoka do potrubí stoky Dl bude najejím vyústění osazena koncová
klapka se šikmým talířem'

109,90 m2

707,50 m3.

vody ze střechy Čov a přilehlých



Cást So 07 Vodovod
Řad 2-3 je navrŽen z polyetylenového potrubí oD 90 mm, jeho délka je 337,Í m'
Vnejnižším bodě vodovodního Íaďu 2-3, za kÍiŽenim potoka ZIatá stružka, je osazen podzemní hydrant'
k1eý bude plnit funkci kalníku. Další hydrant se osadí jako vzdušník na konec taďu2-3.
Nad vrchol potrubí se umístí lyhledávací kabel a výstražná fólie.
Potrubí bude ukládáno do otevřené stavební r"ýhy, společně s ýtlakem Vl a kabelem vnějšího silnoproudého
rozvodu ČS 1.

KÍíŽeni Íaďu 2-3 s potokem Zlatá stružka bude řešeno překopem, pode dnem potoka se potrubí vloží do
polyetylenové chráničky profilu DN 200 mm a v chráničce se vystředí pomocí středících akluzných prvků.
oba konce chráničky budou uzavřeny pryŽoými manŽetami' Výškové uložení chráničky je navrženo tak,
aby vzdálenost mezi vrcholem chráničky a dnem potoka byla 1,0 m. Koryto potoka bude v místě křížení
zpevněno zábozem z lomového kamene váhy do 200 kg s urovnáním líce.
Ckánička je navržena i v místě kšíŽeni sjezdu Z mostu na pole' aby potrubí vytlaku nebylo zatěžováno
přejezdem těžké zemědělské techniky a pod větví ''B" 

příjezdové komunikace k Čov'

Řad 2-3 je napojen na stávající obecní vodovod, na řad 2, v blizkosti čerpací stanice Čs t. oa místa napojení
je v celé délce veden souběžně s v-Ítlakem Vl, ve stejné trase i niveletě. V areálu ČoV obchází budovu ČoV
a podél oplocení přecházipřes větev,,B" příjezdové komunikace k ČoV, za kterou je ukončen.

Vzhledem k délce vodovodního Íadu 2-3 a faktu, že před vyhledovým prodlouŽením řadu a připojením
dalších objektů bude odběr vody velmi malý, je moŽno vodu do doby zv.ýšení odběru napojením dalších
obj ektů vyuŽívat pouze jako užitkovou.

Ps 01 Čov - strojně technologická část
Technologické zaÍízenije členěno do následujících uzlů:

1) Mechanicképředčištění
2) Biologické čištění
3) Separace kalu- dosazovacínádrž
4) Zahtlšťováníkalu - zahušťovací nádrž
5) Uskladnění kalu_uskladňovacínáďrŽ
6) Kalovákoncovka

SEZNAM STRoJŮ A ZAŘÍZENÍ

č.poL Počet ks Položka' popis

Mechanické předčištění

I Stírané válcové síto, průliny 3mm pro 4 l/s, s kapotáži, sběrnou nádobou
procezené vody podstavcem, skluzem shrabků a obslužnou plošinou -
provedení nerez, M:0,18 kW

2 I Zařízení vertikálního lapáku písku vč. mamutky, plast. potrubi, uzávérťl
a kotev.materiálu;
pro Qmax:3 l/s

a
J I Spádové a scezovací síto,

průliny 2 mm, pro Q:4 l/s
Síto - nerez min. 1.430 l
Rám - PP
vč. obslužné plošiny (pozink)

4 2 Kontejner - popelnice plastová, dvokolečková, L20 I, s odvodňovacím
hrdlem a uzáv ět em 2" a ť/rtr ační tkaninou

5 I Manipulační otočný jeřábek pro kontejnery



Biologické čištění

Aktivační nddrž
6 l Jemnobub l i nný aerační systém, vyj ímate lný Za pr ov ozv,

OCsr:74,0kgO2ld

7 I Pomaluběžné ponomé míchadlo l,1 kW se spouštěcím zaÍizením

8 I Pomaluběžné ponorné míchadlo 1,l kW se spouštěcím zaÍízením
(rezerva)

9 2 Dmychadlové soustrojí Q:72 m3lh, delta p:40 kPa' N: l,34 kW, s

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

10 I Nerezové ocelové potrubí DN40' vč. armatur, tvarovek, spojů a
kotevního materiálu (vzduch. potrubí)

Dosazovací nádrž

11 I Strojní vybavení vertikální dosazovací nádrže 3,03 x 3,0 m' vč.
uklidňovacího válce, odtokového děrovaného potrubí s řídícím
přepadem, stahování a čerpání plov' nečistot a kal. potrubí, ponoř. části
nercz, lávka pozinkována.

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

I Ponorné kalové čerpadlo' o jmen. parametrech : Q : 1 1/s' H :3,0 m'
M:0,8 kw,400V, 50Hz (přebytečný kal)

13 1 Plastové potrubí DN50, vč. armatur, tvarovek' spojů a kotevního
materiálu (vrat. a přebý. kal)

Zahušt'ovací nádrž

t4 I Míchadlo zahušťovací nádrŽe, otáčky '.2,4 otlmin, M:0,18 kW

l5 I Ponorné kalové čerpadlo, o jmen. parametrech : Q = 2 1/s, H :8,0 m,
M : 0,55 kW' 400V, 50Hz (zahuštěný kal - kalová voda)

I6 1 Plastové potrubí DN50, vč. armatur, tvarovek, spo.iů a kotevního
materiálu (zahušť. kal, kal. voda)

Uskladňovací nádrž

t7 I Středobublinný aerační systém
ocst : 39 kgo2lď
pro dostabili zaci kalu a mícháni

t8 I Nerezové ocelové potrubí DN40, vč' armatur, tvarovek, spojů a
kotevního materiálu (přívodní vzduch. potrubí)



19 I ZaÍízení pro odběr kalové vody s ponorným kal. čerpadlem, o jmen.
parametrech : Q : 8 lls, H :12,3 Íl, M : 1'1 kW, 400V' 50Hz, vč.
manipulačního navij áku

Ka|ová koncovka - konteinerové ka|ová nole
20 I odvodňovací kontejner - Kontejnerové kalové pole

hl. rozměry kontejneru 2374 x 5048 x 1360 mm, (10 m3), vč. filtrační
plachetky' pro přepravu nákl' automobilem

21 I Jednovřetenové čerpadlo, s parametry Q:1'5 l/s, Pd:0,2 MPa, M:1,5
kW (zahuštěný kal)

22 1 Jednovřetenové čerpadlo, S parametry Q:0,65m l/s, p6 =0,4 MP4
M:0,75 kW (flokulant)

z.J I Flokulační stanice sestávající z : rozpouštěcí nádrŽe o prům. 300 mm, s

vertikálním míchadlem, M:0,18 kW, zásobni náďrŽe o jmen. objemu
2 m3. provedení plast'

24 1 Nerezové ocelové potrubí DN100, vč. armatur, tvarovek, hadic, spojů,
ručních navijálcu (2ks) a kotevních konstrukcí (plnicí kal. potrubí)

25 I Plastové potrubí DN32, vč. armatur, tvarovek' spojů a kotevního
materiá|u (míchání fl okulantu)

26 1 Plastové potrubí DN100, vč' armatur, tvarovek, spojů a kotevního
materiálu (usklad. kal)

2',7 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 stavební řízení řeší provozní rozvod silnoproudu a ASŘ pro Čov
Luběnice.
Technické řešení zahrnuj e :

- rozvaděč RM1 vč. programovatelného automatu
- rozvaděč RM2 pro odvodnění kalu
- rozvaděč RM3 pro čerpací stanici
- ovládací skříně
- rozvaděč automatické kompenzace RCl
- čidla pro snímání a měření technologic\ých veličin
- kabelové rozvody pro napájení, ovládání a měření
- hlavní a doplňující pospojování'

Kanalizační soustava. .. 01 -kanalizace pro veř. potřebu
Povolované kanalizačni stavby a objekty.. 441 _ stoková síť
Počet napojených obcí. 1

Zpracováni provozního řádu... ANo
Charakter kanalizační soustavy 02 oddílná
Druh stokové sítě.. 01 gravitační, 03 tlaková
Celková délka stok 3.258 km
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě.'. 2,946krrl,o,312kÍn
Nejmenší jmenovitá světlost stoky ' DN 75 mm
Největší jmenovitá světlost stoky . DN 250 mm
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Povolované kanaIizační stavby a objekty. 443 -čerpací stanice
Počet povolovaných čerpacích stanic.... 1

Druh stanice 02 přečerpací
Projektovaný výkon. 2,5lls
Povolované kanalizačni stavby a objekty. 445 - čistírna odpadních vod
Druh přiváděných vod 01 splaškové
Způsob čištění mechanické čištění - 01 primámí

sedimentace, biologické čištění _ 08
aktivační

Povolované objekty 04 česle, 05 lapák písku, 14
akÍivační nádrŽ s nitrifikací, 20
dosazovací nádrž s vertikálním
prutokem, 25 aerobni stabilizace

Zkušební provoz ANo
Délka zkušebního provozu 12 měsíců
Projektované parametry Čov'. 49OEo
Pruměrný bezdeštný denní přítok Qzo' '. . 49 m3lden
Maximální bezdeštný denní přítok Qa...... 74 rlt3lden
Maximální bezdeštn;ý hodinol"ý přítok Q1. 9 m3/hod
Maximální bezdeštný roční přítok Q.' ' '... 17 885 m3lrok
Podíl průmyslových odpadních vod..... 0 %
Bilance znečištění odpadních vod.. '. CHSK6, 3,04 t/rok

BSK5 0,89 t/rok
NL 7,07 tlrok

Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod - odtok' CHSKC, 110 mýl
BSK5 30 mýl
NL 40 mýl

Název obce napojene na Čov' Luběnice'
Vodovodní řad
Příslušnost k systému vodovodu.. 03 - skupinový
Kód užití vody. . .. 15 _ zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objeký' 433 vod. řady zásobovací sítě
Počty oddělených částí systému. l
Počet zásobovaných obcí .. 1

Druh vodovodního řadu 02 (zásob')
Celková délka řadů 0,337 km
Jmenovitá světlost řadu .. 80 mm.

Při ýstavbě dojde ke kŤížení a souběhu s inženýrsloými sítěmi'

Domovní přípojky kunalizace a stuvební objekty So 02 Kanalizační odbočky, so 06 Zpevněně plochy,
terénní a-sadoué úpravy, oplocení, čúst So 07 Vorlovotl (vodovodní přípojka), So 08 Vnější silnoproudé
rozvody CS a CoV' nejsou předmětem vodoprdvního řízení.

Další podrobnostijsou uvedeny v citovaném projektu stavby.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení $ 15 odst.3 vodního zákona a ustanovení $ l15
stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti :

od speciálního stavebního uřadu na rozhodnutí vyznačit.
2. Předzahájením zemních pracípožádá stavebník správce inženýrshých sítí o jejich vytýčení v prostoru

staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců
inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, která jsou nedí|nou součástí
schválené projektové dokumentace - dokladové části (viz jejich výčet v odůvodnění).

3. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace,
vypracované spol. AgPoL s.r.o., IČo 28597044, se sídlem na adrese Jungmannova 12, Hodolany 153,
779 00 olomouc, a ověřeném Ing. Františkem Vaculínem, autorizovaný inŽenýr pro vodohospodářské
stavby, Čran - 7200|79, pod zak.č. 22401040, v 11l2O10 (splašková kanaIizace), pod zak.

7



č. 25IIl040, v 0312012' Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být předem
projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.

4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodrŽet předpisy ýkajicí se bezpečnosti práce a ochrany
zďravi při práci' zď1ménazák.č.30912006 Sb.' kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdravi při práci v pracovněprávních vztazich a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a naÍizeni vlády č' 59112006 Sb.' o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a
kana|izaci podle vyhláškl č). 42812001 Sb., kterou se provádí zákon č,. 27 4l200I Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro veřejnou potřebu a o změně někteých zákonů (zákon o vodovodech akanaltzacích), ve
zněni p ozdějších předpisů.

6. Práce na pozemcích ZPF budou prováděny v souladu se souhlasem MMol, odb. ŽP, odd. péče o krajinu
a zemědělství' čj. SMOVŽptssDazztzol2lPř z27.6.2012. Budou dodrŽeny následující podmínky :

- práce na uvedených zemědělskych pozemcích budou probíhat v maximální možné míře v době
vegetačního klidu

- stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky
- doba záboru nepřekročí dobu 1 rok, včetně uvedení pozemků do původního Sta\tl' termín zahájeni

prací bude upřesněn ve stavebním řízení
- při vlastní práci je investor (stavebník) povinen respektovat zásady ochrany ZPF, vyplývajicí

z ustanovení $ 8 cit. zákona
- šíře manipulačního pruhu bude cca 4 m včetně r4ýkopu, délka a hloubka uložení kana|izace

nepřekročí stanovené parametry uvedené v technické zprávě
- práce na pozemcích a vstup na ně bude v dostatečném časovém předstihu projednán s vlastníky,

případně s uživateli pozemlď.
']. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MMol, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a

zemědělství, č' i. SMoVŽP l 55 l 497',7 lzo|zlČiz z 21.1.2013 :

_ osazení ýústního objektu do toku a opevnění břehů a dna v jeho okolí bude provedeno přednostně
mimo dobu rczmnoŽování vodních a na vodu vázaných živočichů

- v případě klučení dřevin (stromy, keře) v místech vyústění nebo při kjíŽení toku bude provedena
náhradní výsadba dřevin ze stanovištně původních druhů (opět kolem toku)

- po uložení ýlačného řadu V 1 (kolem tokuZlatá stružka) bude tento pruh zatravněn
- při ozelenění ČoV mohou být pouŽity i borovice lesní a ovocné dřeviny.

8. Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými přepisy o odpadech, nebo
předán zaiňelemvyužttí či meškodnění oprávněné osobě.

9. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení oÚ Luběnice.
l0. ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN

83 9061 a zák. č. Il4ll992 Sb.' o ochraně přírody a kajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné
zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní sprály ochrany přírody MMol.
Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje oÚ Luběnice.

11. Pokud budou při ýkopu obnaŽeny kořeny stromů, musí bý uÍezány v rovině s hranou ýkopu a
ošetřeny vhodným nátěrem. Kmen bude obedněn a pokud by mohla strom ohrozit mechanizace, bude
vykop do vzdálenosti 3 m od kmene prováděn ručně'

12. Na stavbě musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo k znečišťování (zanášeni splaveninami)
stávajicí dešťové kana|izace' V opačném případě bude prováděno pravidelné čištění.

13. Při provádění stavby je nutno dbát nazachováti stability stávajících objektů v trase kanalizace'
14. Při ýstavbě musí bý provedena taková opatření, aby nedochánelo ke zv.ýšenému odtoku vod ze

staveniště a k zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě oproti stávajícímu stavu.
15. Některé práce budouprobíhatvblízkosti vodního tokuZlatá stružka, některé činnosti se přímo dof'ýkají

koryta tohoto vodního toku, protoje nutné dodržet následující podmínky :

- Na stavbě musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo k znečišťováni (zanášení
splaveninami) vodního tokuZlatá stružka. V opačném případě br'le prováděno pravidelné čištění.

- Po celou dobu ýstavby kanalizace v manipulačním pásmu (6 m od břehové hrany) vodního toku
nebude v blízkosti vodního toku skladován lehce odplavitelný materiál, látky škodlivé vodám a

ýkopová zemina.
- Navrhovatel zajisti v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečeni látek ohrožujících jakost

povrchových a podzemních vod.



16.

17.

18.

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření kzábraně případným úkapům či únikům ropných látek.

- Ěripadne ohrbzení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámrt na odboru ŽP Magistrátu města
Olomouce.

- Budou respektovány podmínky správce tokllZIatá stružka - Povodí Moravy, s.p. :

1. U všech kŤížení požadujeme, aby bylo potrubí pod vodním tokem ave vzďálenosti 6 m na každou
stranu od osy toku únosné na 30 t proti poškození vlivem pojezdu těžké mechanizace pÍi údržbě
toku, což bude garantováno v projektové dokumentaci pro realizaci stavby (chránička, příp.
vhodný materiál).

2. Požadujeme dodržet hloubku krýí v souladu s podmínkami ČsN 75 2l3O KÍížení a souběhy
vodních toků s drahami' pozemními komunikacemi a vedením (krýí, souběhy, chráničky).

3' KÍižení toku protlakem požadujeme provést vtakové úrovni a vzdálenosÍt, aby nedošlo
k poškození opěrných zdí' Prostor mezi potrubím a opěmými zdmi musí být náIeŽitě sanován, aby
i v dlouhodobém měřítku nedošlo k negativním projevům na tělesech opěrných zdí.

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod
závaďnými látkami ve smyslu $ 39 zákona č. 2541200l Sb. (o vodách a jeho změn), zejména
ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

5. Veškerý přebytečný materiál musí bý bezprostředně odstraněn zkoryta vodního toku a zlokalit
v blízkosti břehových hran.

6. Požadujeme oznámení zabá1ení stavebních prací 5 dní předem rla tel. 725 002 112, 58I 277 512,
býa pÍináni na místo a vyhrazujeme si právo kontro|y každého překopu i protlaku před
zasypěním.

7. KÍižení i souběh kanalizace s tokem bude označeno signalizačními tyčemi.
8. Při provedení Kížení protlakem bude startovací jáma umístěna v maximální vzdálenosti od

břehové hrany toku.
9. Přímý správce bude přizván min. v pětidenním časovém předstihu kzávěrečné kontrolní prohlídce

stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměÍeni skutečného
provedení stavby vč. zaměření příčných profilů kŤíŽení s vodním tokem Z|atá StruŽka (ve r,"ýšk.

Systému Balt. po lyrovnání s navázánim na JTSK) v tištěné i digitální podobě.
Budou dodrŽeny podmínky vyjádření cRS VUS ostrava, zn.NZ-2284ll2 z4.l.2013 : Pracovníci budou
proškolení k pracovní kázni ohledně znečišťování vodního toku včetně provozu Čov. preo zahájením
itavby požadujeme zhruba 10 dní písemně informovat Mo ČRS olomouc včetně zasIání kontaktu na
osobu, která bude zajišťovat dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit.
V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci
Mo ČRS olomouc' Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány Žaďate|l

uvedené stavby jako lyvolaný náklad.
Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli
stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po
celou dobu realizace stavby bude ze Strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním
nemovitostem (pozemkům a stavbám)' Dále zajistí přístup ksítím technického lybavení akpožámím
zaÍízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a pÍijezď pro potřeby složek integrovaného záchranného
systému (Lékařská služba, Hasiči).
Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u Vstupu na staveniště umístěn štítek
''Stavba povolena'', který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
cfuáněn před povětrnostními vlivy' aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do
kolaudace stavby vodního díla.
Při realizaci stavby budou dodrŽovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k
příslušným ČSN, zejména ČsN 73 6005,15 6101,75 6114,75 6909,75 6230,75 59ll,75 5630, TNV
75 5402, CsN EN 752 a 1610. Zásah ďo stávající kana|izace a vodovodu bude proveden v souladu se

zákonem o vodovodech akanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.
PÍi realizaci stavby je nutno brat ňeteI na zuýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného
prostranství, čistotu a pořádek inemi, na kterém se stavba realizuje' příčné překopy zajistit provizorním
přemostěním' Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny
v souladu s nařízením vlády č. 14812006 Sb', o ochraně před nepřízniými účinky hluku a vibrací.
Při stavbě na pozemcích ve správě spol. Správa silnic oK, příspěvková organízace budou dodrženy
podmínky vyjádřeni Správy silnic oK, zn. oLl65l6l13-15lMi z24'4.2013'

19.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

o povolení zásahll do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem poŽáďá
stavební odbor - odd. qýkonu státní sprály na úseku pozemních komunikací, Magistrátu města
olomouce. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.
Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, oŘ - DI předložen projekt
dopravního značení k vy'jádření.
Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru
olomouckého kraje, Schweitzerova 91, olomouc a Lékařské záchranné službě olomouc'
V průběhu ýstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě
stavebník zajistíjejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
Předpokládaná doba ýstavby: zahájeru: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, dokončení stavby:
31.12.201s.
Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace
s přihlédnutím t< ČsN 75 6909 a ČsN EN 1610, monitoring kanalizace. Ke zkouškám bude přizván
budoucí provozovate| kanalizace. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely
rydání kolaudačního souhlasu. Vodotěsnost náďrŽi podle ČSN 75 0905 a vodotěsnost tlakoých úseků
systémů gravitačních stok (např' rýlačných potrubí z čerpacích stanic, ramen shybky a škrtících úseků)
podle CSN 75 5911.
Dodržení podmínek pÍi kjíženi a souběhu s ostatními inženýrs\ými sítěmi si stavebník před zasypáním
rýhy nechá odjednotliuých správců těchto sítí potvrdit.
Napojení na vodovodní řad bude řádně projednáno ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích s
provozovate lem tohoto zaÍ izeni.
Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řadu, bude provedena tlaková zkouška
s přihlédnutí k ČSN 75 59lI zaučasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích
tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely lydání kolaudačního souhlasu.
Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
Stavebník odebere vzorek vody dopravované nově položeným vodovodním potrubím a předá jej
kanaIýze, zda voda jím dopravovaná vyhovuje požadavkům lyhlášky Mzd č. 25212004 Sb. Nové
vodovodní potrubí a ostatní qirobky' které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat
ustanovení $ 5 odst' 10 zákona č. 25812000 Sb., o ochraně veřejného zďraví a o změně něk1eých
souvisejících zákoni, v platném znění, což bude před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo.
Protokol o provedeném rozboru vody a závazné stanovisko KHS oK budou předloženy pro účely vydání
kolaudačďho souhlasu.
Stavebník pro účely lrydání kolaudačního souhlasu předloží revizni zptávu instalovaných požárních
hydrantů.
K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle $ l8i vyhlášky č. 503/2006
Sb., ve zněni pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle
skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.
V souladu s ustanoveními zákona č.20011994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem ýhy
vodovodního a kanalizačního řadu zamětení skutečného provedení stavby (směrově a ýškově)
odpovědným geodetem. ZaměÍeni na okolní pevné body musí bý pravoúhlé, u větších vzdáleností je
moŽné zaměÍení do trojúhelníku. Jedno lyhotovení geodetického zaměÍeni stavby v systému S-JTSK
zakreslené do katastrální mapy bude předloženo odboru životního prostředí Mmol pro účely lydání
kolaudačního souhlasu.
Ke kolaudaci stavby bude předložen provozní řád kanalizace obce Luběnice (v souladu s TNV 75
69ll ProvozníÍády kanalizace a TNV 75 2920 Provozní řády vodních dě1), zpracovaný podle vyhlášlry
MZE' č' 21612011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.
Nejpozději ke kolaudaci ČoV bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád pro
veřejnou kanalizaci obce Luběnice, zpracovaný v souladu s částí desátou vyhlášky č. 42812001 sb',
kterou se provádí zákon č.27412001 Sb'' o vodovodech a kanalizacich pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákoni(zákon o vodovodechakanalizacích)' ve zněnípozďějších předpisů.
K lydání kolaudačního souhlasu bude dále nutné doložit :

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, projektové dokumentace' popřípadě od
povolení změny stavby před dokončením'

- zápisy o předání apŤevzetí stavby' pokud byly sepsány
- projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby
- zaměÍení skutečného provedení stavby do katastrální mapy
- osvědčení o jakosti a kompletnosti montiížních prací a l"ýrobků ČS

28.

29.

30.

31.

33.

34.

3s.

36.

3t.

38.
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- revizní zprávael. zaíizetiCS
- doklady o lyužití či zneškodnění odpadů při stavbě
- protokoly o splnění kvality, prohlášení o shodě' certifikáty, atesty
- archeologiclgiprůzkum
- záznam o provedení komplexních zkoušek u tg. zaÍizení ČS
- dtúežité ziunamy o stavebním provedení ze stavebního deníku
- stanovisko správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p.
- ryjádření Správy silnic oK
- protokoly o těsnosti jímky ČS
- stanovisko čns vÚs ostrava

případně další doklady'
39. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
40. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního Stavu.
41. Podle $ 1 19 stavebniho zákona, stavbu lzelŽivatjennazákladě kolaudačního souhlasu.
42. V průběhu rea|izace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba

odborně způsobilá (autorizovaná).
43. Stavbabudeprovedenadodavatelskyvesmyslu$ 160odst.1 stavebního zákona. Vtermínudo lO{idnů

před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo)
zhotovitele stavby včetně jmenovitého uvedení odbomého dozoru stavby'

44. Před dosažením fáze výstavby uyedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném
časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMol oŽP, odd'vodního
hospodóřství) term[n možného konóní kontrolní prohlídlql, tj. dosažení fóze výstavby uvedené v planu
kontrolních prohlídek stavby, kteý byl přílohou žádosti o stavební povolení'

45. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno
správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

46. Území, na kterém se stavba uskuteční, je tlzemí s archeologichými nálezy. Stavebník je povinen písemně
ohlásit termín zahájeni zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu Akademie věd ČR
v Brně, Královopolská l47, 612 00 Brno, uzavřít pŤed zaháýením vlastních prací smloul,rr o podmínkách
provedení zácbratlného archeologického ýzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologicloých

ýzkumů, umožnit provedení archeologického ýzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým
ýzkumem.

il. vydává povolení

podle ustanovení $ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona knaktádání svodami - kčerpání
podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny
v kaji olomouckém, olcrese olomouc, na pozemcích parc' č.240146, k.ú. Luběnice, obec Luběnice, ostatní
plocha, 25511, k.ú. Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, č.h.p' 4-12-01-015, HGR 2220 (1623).
Předpokládané množství čerpané vody:
Průměrné množství.. . 1.0 l/s
Maximální množství. .''......sb,o Vs
Maximální měsíční množství. '... '...3 900 m3lměs
Roční množství. .. . '. '. ... .. . ..'3,9 tis. m3lrok
Počet měsíců v roce' kdy se bude čerpat. ..'.'.....l
Účel požadovaného nakládání s podzemními vodami .'....'..snižování hladiny podzemní vody při'r,ýstavbě

CoV a CS v obci Luběnice.
Čerpání podzemní vody bude prováděno z čerpacich studní r,yhloubených v rozích stavební jámy pro ČoV a
ČS, podzemní voda bude čerpána ponornými čerpadly a vypouštěna hadicemi do drobného vodního toku
Zlatá sttužka, ř. km 0,96.

Údaje o povoleném čerpání podzemní vod)' :

Kód původu (čerpané ) vody. . .. ...0ó (podzemní voda mělkého oběhu)
Kód užití vody.. .....99 (pro jiné účely)

!w odběrneho objektu'. '.'''99 (ze stavební jámy)
Učel užití vody.. ....35 - čerpání za účelem snižování hladiny podzemní

vody
A
Cerpání je řízeno manipulačním nebo jímacím řádem'.'...NE'
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami :

snižování hladiny podzemní vody při ýstavbě Čov a ČS v obci Luběnice'
1l



Doba povoleného nakládání s podzemními vodami :

Povolení k nakládání s podzemními vodami je platné po dobu nutnosti čerpat podzemní vodu za učelem
snižovaní j ej í hladiny při r ealizaci qýše uvedené stavby.

Povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny je vydáváno bez ohledu naiakost
podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládáni'

Pro povoleni k nakláďání s podzemními vodami se podle ustanovení $ 9 odst. 1 vodního zákona současně
stanoví t5rto podmínky a povinnosti :

odvádění čerpané podzemní vody nesmí dojít k poškození dna a břehů vodního tokuZIaÍá stružka'
2. Při provádění čerpáni a odvádění vod do vodního tokuje nutno dodržet předpisy tykajíci se bezpečnosti

práce a technických zařízeni, zejména lyhlášky č. 32411990 Sb., o bezpečnosti práce a techniclcých
zaÍízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů' a dbát o ochranu zďtavi osob na staveništi.

3. Používané mechanizační prostředky musí bý v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření kzabtánění případným úkapům či únikům látekzávadných vodám.

4. Pro případ ovlivnění studní nacházejících se v blízkosti stavby je třeba před zahájením čerpání a po jeho
dokonč ení zaznamenat stav stávaj í cích s tudní.

5. PÍirealizaci výše zmiňované akce nesmí docházet kpoškozování ani znečišťování koryta vodního toku.
Vypouštěcí potrubí nebude pevně zabudováno v pozemku vodního toku. Hadice budou po ukončení
čerpáni odstraněny z průtočného profilu toku.

6. Vpřípadě, že bude vlivem vypouštění docházet klymílání břehu, bude provozovatel vyzván kjeho
stabilizaci.

7. Skutečné množství čerpané vody bude měřeno vhodným způsobem (např. dle spotřeby el. energie) a
zaznamenáváno do provozního deníku.

8. Pokud množství odčerpaných vod překročí 500 m3/měs nebo 6 000 m3/rok budou skutečné hodnoty
odběru zaslány na Povodí Moravy, s.p. Zaslané informace budou pouŽity pro potřeby státní
vodohospodářské bilance ($ 10 a $22 zákona č' 25412001 Sb.).

ilI. vydává povolení

podle ustanovení $ 8 odst. l. písm. a) bod 2' vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami - k jejich
akumulaci
v kraji olomouckém, oktese olomouc, na pozemku parc. č. 240146, k.ú. Luběnice, obec Luběnice, ostatní
plocha, č.h.p. 4-72-01-015, HGR 2220 (1623).

Úaaje o předmětu rozhodnutí -
Učel užití akumulované vody.. .....27 - akumulace
Souvisejícívodnídíla.. ...447 -ďešťovázdrž
Učel užití souvisejícího vodního díla.'... ....'....99 iiné (akumulace

sráŽkoqých _ iovrchorných vod)
Zďrď1 voďy'. '...0a -jiný zdroj povrchové vody

(déšť)
Druh akumulovaných vod.... ....05 - dešťovó
Druhvypouštěnýchvod.... ......'.05 - dešťové
Akumulační objem RN .'. .......,5,l m3
Počet měsíců v roce' kdy se bude akumulovat.. . . '. .. . '.12.

Účel povoleného nak|ádání s povrchovými vodami :

akumulace povrchoých (sráŽkovych) vod ze střechy objektu Čov v retenční nádrži, přepad z ní bude
zaistěn do-areálové kanalizace zaústěné do vodního tokuZlatá stružka.
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami:
Povolení k nakládání s povrchoými vodami se lydává na dobu životnosti vodního díla (vsakovacínáďrŽe).

Iv. vydává povolení

podle ustanovení $ 8 odst. 1písm. c)vodního zákona knakládánísvodami-kvypouštěníodpadních vod
do vod povrchových
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- pro trvalý provoz
z Čov Luběnice, na pozemku parc.č. 24Ol46, k.ú' Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, do vodního toku
ZlatástruŽka. ř' km 0,96, vkraji olomouckém, okrese olomouc' na pozemku parc' č. 307l1, k.ú. Luběnice,
obec Luběnice' vodní plocha, č.h.p. 4-12-01-015, HGR 2220 (1623\ orientační souřadnice ýustního objektu

- X : 1 122 763,9699, Y : 556 125,7138

v množství:
Pruměrné množství.. ..........0,6lls
Maximální množství.. ''...'..2,5 Us

Maximálníměsíčnímnožství'. .......l 470m3lměs
Roční množství..... .''17,89 tis. m3lrok

Limit p je přípustná hodnota znečištění odpadní vody, limit m je maximální nepřekročitelná koncentrace
znečištění odpadní vody.
Počet ekvivalentních obwatel : 490 Eo'
Počet měsíců v roce' ve kteých se vypouští. ' ...........'l2
Počet dnů v roce' ve kterych se vypouští. ' .. . . . '.365.

Doba povoleného vypouštění odpadních vod:

Údaie o nředmětu rozhodnutí:
Druh r,ypouštěných - přiváděných vod.
Druh recipientu.......
Související vodní díla'
Udaje o poÝoleném množství vypouštěných odp. vod. '..viz. ýše
Casové omezeni platnosti povolení. ..'...''do 3I.5.2023
Velikost zdroje znečištění v Eo. ....490 Eo
Udaje o povolené jakosti vypouštěných vod. . .. . ...viz. výše
Je uloženo měření mnoŽství vypouštěných odp. vod. '.....ANo
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odp. vod. . '.. .ANo
Počet kontrolních profilů ...........'' 1

Četnost sledování. ......'.....4 x za rok (7 xza3 měsíce)
Způsob měření množsťví vody... ...'.0l odečtem vodočtu měrného profilu
Typ vzorku. ... 0l dvouhodinoý směsný.

- pro zkušební provoz v trvání 1 rok

do 31.5.2023.

01-splaškové
01-vodní tok
445-ČoV

a kvalitě

ních vod :

Limtt p je přípustná hodnota
znečištění odpadní vody.
Počet ekvivalentních obyvatel

znečištění odpadní vody, limit m je maxlmální nepřekročitelná koncentrace

: 490 EO.

Pro povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení $ 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto
podmínkT a povinnosti :

1. Množsfví vypouštěných odpadních vod bude měřeno v odtokové jímce ultrazvukem.
2. Jakost vypouštěných vod v době trvaléhouŽiváníje sledována na odtoku z Čov zabezdeštného stavu u

výustního objektu do toku ZIatá struŽka, četnost odběru vzorku podle nařízení vlády č' 61/2003 Sb. o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
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povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citliých oblastech podle
přílohy č.4knaÍizení vlády - | xza 3 měsíce, typ vzorkůA - dvouhodinoý směsný vzorek získaný
sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

3. Kvalita odpadních vod bude sledována v těchto ukazateIích CHSK6,, BSK5, NL.
4. V průběhu zkušebního provozu budou vzorky odpadních vod odebírány na odtoku z Čov za

bezdeštného stavu u výustního objektu do toku ZIatá struŽka s četností l x za měsíc (tj. 12 x za rck).
Vzorky budou odebírányjako typ A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků
stejného objemu v intervalu 15 minut.

5. Pro zjištění znečištění odpadních vod v předepsaných lkazatelich budou použity analytické metody
uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 29312002 Sb., provedené oprávněnou laboratoří ve smyslu
ustanovení $ 7 vyhlášky č' 29312002 sb.

6' o výsledcích prováděných rozborů odpadních vod bude vedena řádná evidence, stejně tak i o množství
odpadních vod lypouštěných do toku.

7 . Výsledky měření objemu a míry znečištění odpadních vod budou předávány lx ročně (vždy k 31 .l. za
uplynulý rok) zdejšímu vodoprávnímu úřadu, Povodí Moraly, s.p., Brno a pověřenému odbornému
subjektu, kteým je Yýzkumný ústav vodohospodářslcy T.G'M. ($ 38 odst. 4 vodního zákona).

8. Pokud by se změnily podmínky pro vypouštění odpadních vod nutno požádat o nové povolení k
r,ypouštění odpadních vod do vod povrchových.

9 . Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami j e nutno podat před uplynutím doby' na
niž bylo toto povolení lydáno' V takovém případě povolení k nakládání s vodami nezaniká, dokud o
návrhu nebude rozhodnuto.

v. ukládá'

že kolaudační souhlas na stavební objekt so 04 čov - stavební část a provozní soubor PS 01 čoV -
strojně technologická část, nacházející se v kraji olomouckém, okrese olomouc, na pozemku parc. č'
240146, k.ú. Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, č.h.p. 4-12-0l-015, HGR 2220 (1623)

lze vydatjen po provedenízkušebního přovozu.

Popis stavebního objektu a provozního souboru:
So 04 cov - stavební část
Stavba čistírny je navržena jako samostatně stojící objekt. Půjde o stavbu obdélníkového půdorysu
zastřešeného sedlovou střechou.
Podlaha přízemí objektu +0,000 je s ohledem na zjištěnou úroveň spodní vody navržena I20 cm nad
původním terénem, což je 222,75 m n. m' Celé pÍízemí bude využito jako provozní prostory s umístěním
technologického zaŤízeni čistírny' Pod celým půdorysem, mimo krýého přístřešku jsou podzemní jímky, ve
kteých probíhá biologichý proces čištění odpadních vod.
Podzemní jímlql
Konstrukce podzemní části je tvořena železobetonoým monoliticloým monoblokem náďrží, který je rozdělen
na nádrŽ oběhové aktivace, dosazovací náďrŽ, jimku na zahuštění kalu a uskladňovaci nádrŽ ka|u. Hloubka
nádržíje 3'5 m' v místě dosazovací náďrŽe 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
vyztužen žebírkovou prutovou ocelí. Část monobloku bude zastropena Železobetonovou stropní deskou tl.
170 mm z betonu. Kryti ýztllže stěn 30 mm, dna 40 mm. Těsnění pracovní spáry je uvažováno těsnícím
plechem potaŽeným bitumenoým materiálem, alternativně s pouŽitím těsnících pástl z PVC. S ohledem na
délku nádrží a omezeni objemorných a teplotních účinků betonu na počátku tuhnutí a tvrdnutí a z důvodu
omezení vzniku neŽádoucích trhlinek od smršťování betonu bude monoblok doplněn řízenými pracovními
spárami, které budou ošetřeny vhodným konstrukčním opatřením (např' křížoqý těsnící plech, těsnící roura
řízené prac. spáry, apod').

Údaje o kapacitě a plochách.
Zastav ěná plocha budoly
obestavěný prostor

Ps 0l čov - strojně technologická část
Technologické zařízeníje členěno do následujících uzlů:

7) Mechanicképředčištění
8) Biologické čištění
9) Separace kalu - dosazovací nádrŽ
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10) Zahušťování kalu _ zaLušťovací nádrŽ
1l) Uskladnění ka1u-ukladňovací nádrž
12) Kalovákoncovka

SEZNAM STRoJŮ A ZAŘÍZENÍ

č.poL Počet ks Položka, popis

Mechanické předčištěni

I I Stírané válcové síto, průliny 3mm pro 4 l/s, s kapotéň| sběrnou nádobou
procezené vody podstavcem' skluzem shrabků a obslužnou plošinou -
provedení nerez' M:0'18 kW

2 I Zařízení vertikálního lapáku písku vč.
a kotev'materiálu;
pro Qmax:3 l/s

mamutky, plast' potrub í, uzávérťt

J I Spádové a scezovací síto,
průliny 2 mm, pro Q:4 1/s

Síto - nerez min. 1.430 1

Rám - PP
vč. obslužné plošiny (pozink)

4 2 Kontejner - popelnice plastová, dvokolečková, l20 1, s odvodňovacím
hrdlem a ttzávěr em 2" a ťitrační tkaninou

5 I Manipulační otočný jeřábek pro kontejnery

Biologické čištění

Aktivační nddrž
6 Jemnobub linný aer ačni systém, vy'j ímate lný za pr ov ozv,

OCsr:74,0kgO2ld

1 I Pomaluběžné ponomé míchadlo 1,1 kW se spouštěcím zaÍízením

8 I Pomaluběžné ponorné míchadlo 1,1 kW se spouštěcím zařízenim
(rezerva)

9 ) Dmychadlové soustrojí Q:72 m3lh, delta p :40 kPa, N: 1,34 kW, s

elmotorem M: 2,2 kW, 400V, 50Hz, pro FM, včetně protihlukového
krytu

10 1 Nerezové ocelové potrubí DN40, vč. armatur, tvarovek, spojů a
kotevního materiálu (vzduch. potrubí)

Dosazovací nádrž

1t I Strojní vybavení vertikální dosazovací ^nádrŽe 3,03 x 3,0 m' vč.
uklidňovacího válce, odtokového děrovaného potrubí s řídícím
přepadem, stahování ačerpání plov. nečistot a kal. potrubí, ponoř. části
ner ez, Iávka pozinkována.
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t2 1+1 Ponorné kalové čerpadlo, o jmen. parametrech : Q : l l/s, H :3,0 m,
M:0,8 kW, 400V, 50Hz (vratný kal)

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

13 I Plastové potrubí DN50, vč' armatur, tvarovek, spojů a kotevního
materiálu (wat. a přeb1't. kal)

Zahušt'ovací nádrž

14 I Míchadlo zahušťovací náďrže, otáčky :2,4 otlmin, M = 0,18 kW

l5 I Ponorné kalové čerpadlo, o jmen. parametrech : Q : 2 l/s, H :8,0 m,
M: 0,55 kW, 400v, 50Hz (zahuštěný kal - kalová voda)

16 1 Plastové potrubí DN50, vč' armatur, tvarovek, spojů a kotevního
materiálu (zahušť. kal, kal. voda)

Uskladňovací nádrž

1',z I Středobublinný aerační systém
Ocst : 39 kgO2ld
pro dostabilizacikaIu a míchání

18 I Nerezové ocelové potrubí DN40, vč. armatuÍ, tvarovek, spojů a
kotevního materiálu (přívodní vzduch. potrubí)

19 1 Zařizeni pro odběr kalové vody s ponorným kal. čerpadlem, o jmen.
parametrech: Q:8lls,H:I2,3 Íl' M: l,1 kW,400V,50Hz, vč.
manipulačního navijáku

Kalová koncovka - konteinerové kalová nole
20 I odvodňovací kontejner - Kontejnerové kalové pole

hl. rozměry kontejneru 2374 x 5048 x 1360 mm, (l0 m3), vč' filtrační
plachetky, pro přepravu nákl. automobilem

21 I Jednovřetenové čerpadlo, s parametry Q:l,5 lls, p6:0,2 MPa, M:1,5
kW (zahuštěný kal)

22 1 Jednovřetenové čerpadlo, s parametry Q:0,65m l/s, p6 :0,4 MPa,
M:0,75 kW (flokulant)

23 Flokulační stanice sestávající z :

vertikálním míchadlem, M=0,18
2 m3. provedení plast.

rozpouštěcí nádrŽe o prům. 300 mm, s
kW' zásobní nádrže o jmen. objemu

24 Nerezové ocelové potrubí DN100, vč' armatur, tvarovek, hadic, spojů,
ručních navijáků (2ks) a kotevních konstrukcí (plnicí kal. potrubí)

25 Plastové potrubí DN32, vč. armatur' tvarovek, spojů a kotevního
materiálu (míchání fl okulantu)

26 Plastové potrubí DNl00, vč. armatur, tvarovek, spojů a kotevního
materiálu (usklad. kal)
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21 | 1 | Plastové potrubí DN20 - DN32 vč' armatur, tvarovek, spojů a kotevního
materiálu (flokulant a tlaková voda)

stanoví pro zkušební provoz tyto podmínky :

l. Zkušební provoz se stanowje na dobu 1 rok od uvedení Čov ao zkušebního provozu po provedení
kontrolní prohlídlcy.

2. Stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu
(MMol oŽP, odd.vodního hospodářství), ze Čov je schopna uvedení do zkušebního provozrr a může
být provedena kontrolní prohlídka stavby.

3. Ke kontrolní prohlídce stavby před uvedením do zkušebního provozu bude doloženo :

_ návrh provozního řádu ČoV pro zkušební provoz zptacovaý podle lyhlášky MZE' č. 216120|l sb.,
o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl,

- zápis o předání apÍevzetí stavby' Pgkud byl sepsán'
- osvědčení o jakosti a kompletnosti CoV,
- zkušební protokol o vodotěsnosti propojovacího potrubí,
- protokol o vyhodnocení komplexních zkoušek technologického zaÍízeni ČoY,
- protokol o zkoušce vodotěsnosti náďrŽíČoY,
- zprávao revizi el. zaÍízeni ČoY,
- revize hromosvodu,
- protokoly o splnění kvality,prohlášení o shodě, certifikáý, atesty,
- zápis o proškolení obsluhy,
- stanovisko sp1ávce tokuZIatá stružka,
- stanovisko VÚS Českého rybářského svazu ostrava,
- doklad o zabezpeěení likvidace odpadů zČoy,

případně další doklady.
4' V průběhu zkušebního provozl budou vzorky odpadních vod odebírány na odtoku z Čoy za

bezdeštného stavu u ýustního objektu do toku Z|atá struŽka s četností 1 x za měsíc (tj. 12 x za rok).
Vzorky budou odebírány jako typ A _ dvouhodinoý směsný vzorek ziskaný sléváním 8 dílčích vzorků
stejného objemu v intervalu l5 minut.

5. Kvalita odpadních vod bude sledována v těchto ukazatelích CHSKg,, BsK5, NL.
6. Pro zjištění znečištění odpadních vod v předepsaných ukazatelích budou použity analytické metody

uvedené v pÍiIoze č. 2 k vyhlášce č,' 29312002 Sb. provedené oprávněnou laboratoří ve smyslu
ustanovení $ 7 vyhlášky č' 29312002 sb'

7 . MnoŽství vypouštěných odpadních vod bude měřeno v odtokové jímce ultrazvukem.
8. odpady vzniklé během zkušebního provozu Čov 1preuytečný odpadní kal, sediment apod.) budou

předávány k likvidaci oprávněné osobě' o likvidaci a množství vzniklých odpadů bude vedena řádná
dokladová evidence.

9. Veškeré zásaý do technologie, úpravy a závaďy budou uvedeny v provozním deníku vodního díla.

vII. stanoví podmínky pro plynulý přechod zkušebního přovozu do trvalého užívání stavby :

Nejpozději 2 měsíce před ukončením zkušebního provozu požáďá stavebník o kolaudační souhlas stavby
ČoV, pričem Ž doloŽí :
- vyhodnocení zkušebního provozu s qýsledky rozborů odpadních vod,
- provozní deník,
- návrh provozního řádu Čov pro trvalý provoz, zpracovaný podle vyhláškl MZE č. 21612011 Sb.' o

náleŽitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl'
- zaměření skutečného provedení stavby do katastrálnímapy,
- geométrický plán, neboť objekt ČoV podléhá zápisudo katastru nemovitostí,
- závazné stanovisko orgánu ocbrany ovzduší, tj' MMol, oďb. ŽP, odd.. ochrany ovzduší,
- doklad o uvedení do trvalého užíváni stavebních objektů, které nejsou součástí vodoprávního povolení

případně další doklady

Účastníci řízení ($ 27 odst'1 správního řádu):
- obec Luběnice, IČo 00635642, se sídlem na adrese Luběnice l4O,783 46 Luběnice.

t7



odůvodnění:
Magistrát města olomouce, odb. Žp obďrzel dne 22.70'2012 žádost stavebníka obce Luběnice, IČo
00635642, se sídlem na adrese Luběnice I40,783 46 Luběnice o stavební povolení k provedení stavby
vodního díla, uvedeného ve qýroku tohoto rozhodnutí a o povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad k vyďání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami měl k dispozici následující
doklady:
- projekt stavby
- plán kontrolních prohlídek
- kopie katastrální mapy, ýpis z KN
- smlouvy o prálu provést stavbu
- uzemnírozhodnutí rydané oÚ Lutín, stavební úřad pod čj. SÚ/114312012 dne3.7.2012
- souhlas vydaný oÚ Lutín, stavební úřad pod čj' SÚ/l 143ď2oI2 ďne l7.10.2012
- souhlasMMol' oďb.ŽP,odd.péčeokajinuazemědělství'čj.SMol/Žptsstzazzt2\l2lPÍz27'6.2012
- závaznéstanoviskoMMol, odb'ŽP,čj'SMoL/O744gol2Tl2loZPloHlYacz19.6.2012
- závazné stanovisko MMol, odb' Žp - ovzduší, čj. sMoL/0O9467l2o|3lozPlovzDlHyb z l5'l'2013
- závazné stanovisko MMol' oďb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, čj. SMovŽptsstqgllt2012lČíž

221.1.2013
- rozhodnutí oÚ Luběnice, čj. Í-2012 KD-roz z7.12.2Ol2
- vy'jádřeni Čns vÚs ostrava, zn.NZ-2284l12 z4.I'2O13
- závazné stanovisko MMol, odb. stavební, oPK kúzemnímu Íizení, čj. SMoyoPKl79l1128l2012lUrb

221.3.20).2
- rozhodnutí MMol, odb' stavební' oPK, čj. SMoVoPKl79l2299l2012lUrb z 4.6.20|2
- vy'jádření Správy silnic oK' zn. oLl25498l10-15/Mi z4.l.2011, zn. oLl6516l13-15/Mi z24.4.2013
- závazné stanovisko KHS olomouckého kraje, čj. KHSOC/O3760l20l2loclHoKz7.6.2012
- závazné stanovisko HZs oK olomouc, čj. HSoL-2850-2l20I2 z 19.6.2012
- stanovisko Povodí Moravy' s.p' Brno' zn. PM 19710l20l2-203louz 15.5.2012
- vy'jádření oblastního inspektorátu práce, čj' 345917905ll0'4ll13l15.7 z 18.3'2013
- údaje o prutocích vody ve vodním toku
- protokol o projednání námitek manželů ZatIoukaloých k územnímuřízení a doklad (situační výkres) o

splnění podmínky č. 14 územního rozhodnutí
- inženýrsko - geologiclcý průzkum zpracovaný RNDr. Pavlem Vavrdou v 0Il2011
- stanovisko Archeolog. Ustavu AV CR, zn. 1459113 DS 225.3.2013
- vy'jádření správců sítí -- CEZ Distribuce, a.s., ZÍI.0100031835 z 17.2'2012

- RWE Distribuční služby, S'r.o.' Zn. 5000586071 z 15.2.2012
- Vodovod Pomoraví, svazek obci z22'6.2012
- INSTA CZ s.r.o. z 19.4.2012
- Telefónica 02 CzechRepublic, a.s., čj. 7 l5185l 12 z 19.12.2012
- VUSS, čj. 9084l32348l2012-l383-UP-oL z1'|'2013.

Správní poplatek ve výši 3000 Kč'- bylzapIacen dne l0.12.2012.

Dnem podáni bylo zaháť1eno vodoprávní Íízení' Vzhledem k tomu, Že podání nemělo předepsané náleŽitosti
vyzval vodoprávní tlÍaď Žaďatele k doplnění Žáďosti a řízeni o povolení stavby přerušil dne 26.Il.2aD do
11.l'2013. Poslední doklad byl doplněn 18.3.2013 (q'jádření oblastního inspektorátu práce). Vodoprávní
úřad oznámiI zahájeni Íizení dotčeným orgánům a účastníkům Íízeni dopisem MMol čj.
SMoyZP/55l4347l2012lPoš ze dne 18.2.2013. Podle ustanovení $ 112 odst' 2 stavebního zákona, bylo
upuštěno od místního šetření a ústního jednání. Při vymezování okruhu účastníků Íízenív případě vyďáni
stavebního.povolení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení $ 1 09 stavebního zákona a $ 1 1 5 vodního
zžkona. Vedle stavebníka obce Luběnice' IČo ooo:so42, se sídlem na adrese Luběnice l40, 783 46
Luběnice mají toto postavení vlastník stavby, nanížmábýt provedena změna či udržovací práce, vlastník
pozemku, na kterém mábýt stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník stavby na pozemku, na kterém
má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovíďajici věcnému
břemenu, mohouJi být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, dále vlastník sousedního pozemku
nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, ten, kdo má
k sousednímu pozemku právo odpovídď1íci věcnému břemenu, můŽe_li být toto právo navrhovanou stavbou
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přímo dotčeno' Součástí tohoto vodoprávního (stavebního) povolení je situace stavby se zákresem tras
kanalizace a vodovodu. Všichni vlastníci dotčených a sousedních pozemků a staveb a práv odpovídajících
věcnému břemenu k pozemkům a stavbám v trase a podél trasy kanalizace a vodovodu jsou účastníky tohoto
stavebního řizení' Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení je těmto účastníkům vodoprávního
(stavebního) Í ízení toto rozho dnutí doruč ováno veřej nou vyhláškou.
Účastníci řízeni o povolení knakládání s vodami byli stanoveni podle ustanovení $ 115 vodního zákona.
Dotčeným orgánům a účastníkům Íizenibyl tímto dán na vědomí rozsah ýstavby s tím, že do podkladů pro
vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení.
Do stanovené lhůý nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena Žádnánegativní námitka či připomínka'

oprávněné připomínky a požaďavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrs\ých sítí byly
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí'

Posouzení vodoprávního úřadu :

Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí posoudil předmětnou zá|eŽitost a shledal, že
předložená projektová dokumentace poslcytuje dostatečný podklad pro posouzení této investiční akce a
realizace projekhr neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respekÍování
uložených podmínek a povinností'
Proto bylo rozhodnuto, jak je ýše uvedeno.

Upozornění:
Nepřikročí-li oprávněný krealizaci stavby vodního díla do 2 let od nabýí právní moci tohoto stavebního
povolení, pozbývátoto rozhodnutí platnosti'

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastnikÍízení podat podle ustanovení $ 81 odst. l správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede vjakém rozsahu se rozhodnuti napaďá a dále namítaý 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 kaŽďý 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.

lng. Hana Zvoničková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Příloha : situace stavby ,'Splašková kanalizace v obci Luběnice"

Přílohy pro stavebníka:
1. ověřená proielctová dokumentace ,,Splašková kanalizace a Čov v obci Luběnice" - po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
z. Štitet ''Stavba povolenď' s uvedením údajů podle ustanovení $ 7 lyhlášky č. 52612006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Doručení:
Podle ustanovení ust. $$ 25 a l44 správního řádu a $ l15 odst.S stavebního zákona je toto vodoprávní
rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. D|e ustanovení $ 25 a $ 26

ril*ogdobě,na adrese- . -

Ůť,lgČi]í Únan }.t ;'iíjÍ
sxo;,tJí;x

78& Ú,'i !-Lj'iíti

q
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a raďtko

Rozdělovník
Doručí se:

Úěastníci vodoprávního řízení: ve věci stavebního povólení

(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)

sejmuto /den, měsíc, rolď podpis a razítko

stavebník
- obec Luběnice, IČo 00635642, Luběnice l40,783 46 Luběnice
Účastníci stavebního řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města olornouce, oÚ Luběnice

Účastníci vodoprávního řízení: ve věci wdání povolení k nakládání s vodami
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
stavebník a obec
- obec Luběnice, rČo 00635642, Luběnice l4O,783 46 Luběnice
Účastníci vodoprávního řízení - ve věci povolení knak
povrchových (doporučeně do vlastních rukou na dodejku) :

- obec Luběnice, ICo 00635642, Luběnice l40,783 46 Luběnice
správce yodního toku
- Povodí Moravy, s.p', závod Horní Morava, IČo 70890013, U dětského domova 4, Nové Sady 263, 772 1l

Olomouc

- ČesLry rybářshý svaz, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Ičo B4167, Jahnova 14, Mariánské
Hory 890, 709 00 Ostrava

Dotčené orgány a ostatní:
- obecní úřad Lutín - Stavební úřad, ICo 00299189, olomoucká, Lutín 131, 783 49 Lutin
- Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci' IČo 7|009248, Wolkerova 6, Nová lJlice 74,

779 00 Olomouc
- Národní památkoý ústav, státní příspěvková organizace, 'hzemni odborné pracoviště v olomouci, tČo lsozzzzl,

Horní náměstí 25, olomouc 4l0,771 l1 olomouc
- Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí' odd. péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34ll0,779 ll

Olomouc
_ Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí' odd. odpadov. hospod. a péče o prostředí, Hynaisova 34110,

779 I I Olomouc
- Hasičský zácbranný sbor olomouckého kraje, lČo zossss+0, Schweitzerova 91, PoveI222,779 Oo olomouc
- Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí, odd. ochrany ovzduší, Hynaisova 34110,779 1l olomouc
- Povodí Moravy, s.p., IČo 70890013, Dřevařská 1l, Veveří 932,602 00 Brno
- Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát olomouc, Tovární 41,772 00 o|omouc
- Správa silnic olomouckého kraje, p'o., ICo 70960399, Lipenská 120, Hodolany 753' 779 00 olomouc
- Magishát města o|omouce, odbor stavební, odd' st. spí. na úseku pozem' komunikací, Hynaisova 34l|0, 779 lI

Olomouc
- Archeologicloý ústav, Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., IČo 6808l758, Královopolská 14?, Královo

Pole 62,612 00 Brno
- Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. památkové péče, Hynaisova 34110,779 l l olomouc
- Mo CRS olomouc, Chválkovická, Chválkovice 56,772 00 olomouc
- oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezslcý kraj a olomouchý l<raj,Živiaa2,7O2 69 ostrava

Co: spis 2x
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