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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako vodoprávní úřad příslušný
věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně
podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
A) oznámil dne 26.11.2020 dopisem vedeným pod č.j. HLUC/63932/2020/OŽPaKS/Japodle § 115
vodního zákona a dle § 47 správního řádu, že na základě žádosti žadatele, kterým je právnická
osoba
Obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 1, 747 20 Vřesina,
kterou zastupuje na základě předložené plné moci podnikající fyzická osoba
Ing. Martin Jaroš, IČ 11180528, se sídlem Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina
byla dne 8.7.2020 zahájena vodoprávní řízení
I.

o povolení k jinému nakládání s podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 5
vodního zákona, k převádění podzemních vod ze stávající studny na pozemku parc.č.
831/3, k.ú. Vřesina u Opavy do prostoru navrhovaného biotopu na pozemcích parc.č. 831/3 a
831/4, k.ú. Vřesina u Opavy, navrhovaného v rámci stavebního objektu SO 02 Biotop stavby
vodního díla „Vytvoření biotopu a revitalizace vodního toku Bečva“.

II.

o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2
vodního zákona, k jejich vzdouvání a akumulaci, a to v biotopu, který má být vybudován
v rámci stavby vodního díla „Vytvoření biotopu a revitalizace vodního toku Bečva“ v rámci
stavebního objektu SO 02 Biotop.

III.

o povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu
5 vodního zákona, k převádění povrchových vod z navrhovaného biokoridoru v rámci
stavby vodního díla „Vytvoření biotopu a revitalizace vodního toku Bečva“ v rámci stavebního
objektu SO 02 Biotop a jejich následné odvádění prostřednictvím povrchového příkopu do
vodního toku Bečva.

B) oznámil dne 26.11.2020 dopisem vedeným pod č.j. HLUC/63932/2020/OŽPaKS/Ja podle § 115
vodního zákona a dle § 47 správního řádu, že bylo zahájeno řízení o stanovení minimálního
zůstatkového průtoku dle ust. § 36 odst. 2 vodního zákona ve vodním toku Bečva (IDVT
10100655) ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, v ř. km cca 6,5, pod
navrhovaným bočním odběrným místem, kterým bude odběrným potrubím z PVC DN 400
odváděna vod do bočního koryta „F“ navrhovaného v rámci stavby vodního díla „Vytvoření
biotopu a revitalizace vodního toku Bečva“, ve výši Q330d v množství 1,8 l/s
C) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
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(dále jen "stavební zákon"), oznámil dne 26.11.2020 dopisem vedeným pod č.j.
HLUC/63932/2020/OŽPaKS/Ja podle § 115 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením §
47 odst. 1 správního řádu, že na základě žádosti žadatele, kterým je právnická osoba
Obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 1, 747 20 Vřesina,
kterou zastupuje na základě předložené plné moci podnikající fyzická osoba
Ing. Martin Jaroš, IČ 11180528, se sídlem Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina
(dále jen „žadatel“)
bylo zahájeno vodoprávní řízení podle § 94m stavebního zákona ve věci společného povolení
stavby vodního díla
"Vytvoření biotopu a revitalizace vodního toku Bečva"
na pozemcích parc. č. 14/1, 14/3, 14/5, 14/6, 28/1, 28/3, 335, 336/8, 349, 350/1, 350/2, 450, 446/1,
446/4, 446/5, 830, 829/1, 829/3, 831/1, 831/2, 831/3, 831/4, 872/1, 874, 876,, …. 488/1, 488/7,
488/8, 488/10 a 488/11 v katastrálním území Vřesina u Opavy a na pozemcích parc. č. 2279,
2282, 2293, 2294, 2297 a, 2298 v katastrálním území Darkovice, obcích Vřesina a Darkovice, kraji
Moravskoslezském (dále jen „stavba vodního díla“) dle ust. § 94j stavebního zákona a dle ust. § 15
odst. 1 a 6 vodního zákona.
D) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona, na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Vřesina ze dne 1.7.2020,
vydaným pod č.j. 309/2020 (dále jen „závazné stanovisko“), oznámil dne 26.11.2020 dopisem
vedeným pod č.j. HLUC/63932/2020/OŽPaKS/Ja dle § 47 správního řádu zahájení řízení
I. ve věci povolení kácení dřevin a křovin pro záměr „Vytvoření biotopu a revitalizace vodního toku
Bečva“, na základě žádosti právního subjektu obce Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna
247/1, 747 20 Vřesina, současně zastupující Ing. Jaromíra Klimeše, nar. 31.10.1964, bytem Na
Louky 81/17, Zlatníky, 748 01 Opava na základě plné moci k zastupování ze dne 12.3.2020 a
právní subjekt obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina (dále jen
„žadateli o povolení kácení dřevin“) a právního sujbektu Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021,
se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, na základě stanoviska ze dne 30.6.2020, kterým
má být povoleno kácení dřevin a křovin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 6 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.
114/1992 Sb.)
II. a ve věci uložení náhradí výsadby dle ust. § 9 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., žadateli o
povolení kácení dřevin.
Jelikož se ve stanovené době pro vyjádření k podkladům vyjádřil k navrhované stavbě vodního díla
„Vytvoření biotopu a revitalizace vodního toku Bečva“ účastník řízení, kterým je právní subjekt Povodí
Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 49, 702 00 Ostrava svým vyjádřením ze dne
4.12.2020 zn. POD/21127/2020/9232/813.10, který je správcem vodního toku Bečva, jehož
revitalizační úpravu stávajícího koryta předložená projektová dokumentace navrhuje, upravil žadatel
předloženou projektovou dokumentaci stavby vodního díla dle požadavků správce vodního toku
uvedených v jeho vyjádření.
Žadatel předložil dne 11.1.2021 podáním vedeným ve spise pod č.j. HLUC/01309/2021/OŽPaKS/Ja
opravené části projektové dokumentace dle výše uvedeného vyjádření právního subjektu Povodí
Odry, státní podnik.
Vodoprávnímu úřadu bylo doručeno dne 18.12.2020 vyjádření účastníka řízení Povodí Odry, státní
podnik ze dne 15.12.2020, zn. POD/21392/2020/9232/813.10 k opravené projektové dokumetnaci
v souladu s připomínkami správce povodí a správce vodního toku.
V projektové dokumetnaci došlo ke změně řešení bočního koryta „F“ navrhovaného v rámci
stavebního objektu SO 1.3 Boční koryta. Do koryta „F“ bude odváděna voda z koryta vodního toku
Bečva odběrným potrubím PVC DN 400 délky 62,12 m. Dno tohoto potrubí bude umístěno 0,44 m nad
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stávající výškovou úroveň dna vodního toku Bečva a 0,2 m nad předpokládané dno, vytvořené
sedimentací nad navrženým prahem v ř. km 0,614 vodního toku Bečva. Plnění koryta bude tedy
občasné, tzn. při průtocích, které budou vyšší než je Q90d v korytě vodního toku Bečva.
Dle původní předložené projektové dokumetnace byl navrhovaný vtok do odběrného potrubí 0,06 m
nad úrovní dna koryta Bečvy, což mělo zajistit minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku
Bečva ve výši Q330d v množství 1,8 l/s.
Z důvodu úpravy návrhu umístění odběrného potrubí 0,44 m nad stávající výškovou úroveň stávajícího
dna a 0,2 m budoucího dna vodního toku Bečva vodoprávní úřad dále nepovažuje za účelné
stanovovat minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Bečva, jak bylo vodoprávním úřadem
oznámeno v původním výše uvedeném oznámení o zahájení vodoprávních řízení ze dne 26.11.2020,
vedeným pod č.j. HLUC/63932/2020/OŽPaKS/Ja, jelikož upraveným návrhem odběrného potrubí
nedojde k omezení obecného nakládání s povrchovými vodami a ekologických funkcí vodního toku.
Dále bylo v průběhu probíhajícího vodoprávního řízení doloženo rozhodnutí městského úřadu Hlučín,
odboru životního prostředí a komunálních služeb ze dne pod č.j. HLUC/08251/2021/OŽPaKS/Ry ve
věci dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (pozemek parc.č. 830, k.ú. Vřesina u
Opavy).
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb dává ve smyslu § 36 odst. 3
správního řádu účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a
to ve dnech:
15. března 2021 v době od 8.00 do 16:30 hod.
16. března 2021 v době od 8.00 do 11:00 hod.
17. března 2021 v době od 8.00 do 16:30 hod.
na odboru ochrany životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, v kanceláři č.
A 104, I. patro po předchozí telefonické domluvě!
V této souvislosti však upozorňujeme, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace
řízení, podle které účastnící řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy pouze v předem
stanovené lhůtě, toto ustanovení nesl ouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit
k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či důkazy.
V případě, že v uvedeném termínu nevyužijete tohoto práva, máme za to, že nepovažujete
za potřebné vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Poté bude ve věci rozhodnuto.
Poučení:
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce příslušnému vodoprávnímu úřadu
Městského úřadu Hlučín, v souladu s ustanovením § 33 správního řádu písemnou plnou moc.
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se
vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Ing. Petra Jarinová
referent odboru životního prostředí a komunálních služeb
úsek vodohospodářský
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Obdrží:
Účastnící řízení:
A. o povolení k nakládání s vodami
I. o povolení k jinému nakládání s podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 5 vodního
zákona
dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
1. Obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina
prostřednictvím
Ing. Martin Jaroš, IDDS: d9h4evz
II. o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona
dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
1. Obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina
prostřednictvím
Ing. Martin Jaroš, IDDS: d9h4evz
III. o povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního
zákona
dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
1. Obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina
prostřednictvím
Ing. Martin Jaroš, IDDS: d9h4evz
dle § 27 odst. 2 správního řádu
2. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
C. o společném povolení stavby vodního díla
dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
1. Obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina
prostřednictvím
Ing. Martin Jaroš, IDDS: d9h4evz
2. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
3. Ing. Vilém Kubík, Suhrady č.p. 148/4, 747 20 Vřesina u Hlučína
4. Ing. Jaromír Klimeš, Na Louky č.p. 81/17, Zlatníky, 746 01 Opava 1
5. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
6. Shlomo Kashi, Ovocná č.p. 357/8, 747 20 Vřesina u Hlučína
7. Ing. Kateřina Kashi, Ovocná č.p. 357/8, 747 20 Vřesina u Hlučína
8. Pavel Meisel, Ludvíka Podéště č.p. 1864/20, Poruba, 708 00 Ostrava 8
9. Ing. Petr Žalmánek, Revoluční č.p. 26/8, 747 20 Vřesina u Hlučína
10. Ing. Eva Žalmánková, Revoluční č.p. 26/8, 747 20 Vřesina u Hlučína
11. Miloš Chvěja, Vodní důl č.p. 32/4, 747 20 Vřesina u Hlučína
12. Ing. Petr Kolenko, Ph.D., Na Lukách č.p. 1620/23, 268 01 Hořovice
13. Ing. Kateřina Kolenková, Ukrajinská č.p. 553/35, Bohunice, 625 00 Brno 25
14. Zuzana Zušťáková, Na Zátiší č.p. 272/5, 747 20 Vřesina u Hlučína
15. Aleš Vojáček, V Zálomu č.p. 2903/14, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
16. Josef Vojáček, Na Návsi č.p. 299/7a, 747 20 Vřesina u Hlučína
17. Karel Černaj, Sluneční č.p. 44/12, 747 20 Vřesina u Hlučína
18. Helena Černajová, Sluneční č.p. 44/12, 747 20 Vřesina u Hlučína
19. Pavel Čepelák, Dr. Martínka č.p. 1168/47, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
20. Pavel Kocur, Sluneční č.p. 37/2, 747 20 Vřesina u Hlučína
21. Marta Kocurová, Sluneční č.p. 37/2, 747 20 Vřesina u Hlučína
22. Romana Kubíková, Závada č.p. 73, 747 19 Bohuslavice u Hlučína
23. Marek Vilkus, Vodní důl č.p. 33/10, 747 20 Vřesina u Hlučína
24. Marie Vilkusová, Vodní důl č.p. 33/10, 747 20 Vřesina u Hlučína
25. Petr Fuček, Světlovská č.p. 97/49, Proskovice, 724 00 Ostrava 24
26. Zdeněk Polomský, Bělá č.p. 93, 747 23 Bolatice
27. Petr Polomský, Družební č.p. 73/130, Krásné Pole, 725 26 Ostrava 26
28. HOMOLA a.s., IDDS: dkzee8j
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29. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
30. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
31. Obec Darkovice, IDDS: 6sray99
32. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
33. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto vyjádření
se k podkladům řízení účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu dle § 94m odst. 2
stavebního zákona a dle ust. § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.
34. účastníci řízení – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, v souladu s ust.
§ 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí, následovně: parc.č. 3/1, 3/2, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/8, 14/2,
14/4, 15/1, 15/2, 28/2, 30/1, 336/1, 336/4, 336/5, 336/6, 340/1, 346/1, 346/2, 346/3, 348/1, 399/4,
399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 442, 446/2, 446/3, 448, 449/3, 4512/2, 454, 455, 457/4, 482/1,
488/6, 488/9, 497, 500, 826/1, 826/2, 826/4, 827/1, 827/2, 828/1, 828/2, 829/2, 831/5, 831/6,
840/6, 844/2, 845, 852/2, 866/1, 873, 877, vše k.ú. Vřesina u Opavy a parc.č. 2257, 2264, 2268,
2270, 2271, 2278, 2280, 2283, 2295, 2296, 2298, 2299, 2302, 2303, 2304, 2305, 2643, vše k.ú.
Darkovice
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se toto vyjádření se
k podkladům řízení doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního rádu rovněž veřejnou
vyhláškou.
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Hlučín.
Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Hlučín.
D. o povolení kácení dřevina křovin a uložení náhradní výsadby
I. ve věci povolení kácení dřevin a křovin
dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
1. Obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina
prostřednictvím
Ing. Martin Jaroš, IDDS: d9h4evz
dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
2. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
3. Ing. Jaromír Klimeš, Na Louky č.p. 81/17, Zlatníky, 746 01 Opava 1
prostřednictvím
Obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina
II. ve věci uložení náhradní výsadby
dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
1. Obec Vřesina, IČ 00635545, se sídlem 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina
prostřednictvím
Ing. Martin Jaroš, IDDS: d9h4evz
Dotčené orgány:
1. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p. 24/23,
748 01 Hlučín – orgán ochrany přírody, dotčený orgán státní správy v oblasti odpadového
hospodářství, dotčený orgán státní správy lesů, dotčený orgán ochrany zemědělského půdního
fondu
2. Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení strategií a plánování, Mírové náměstí č.p. 24/23,
748 01 Hlučín – dotčený orgán územního plánování
Na vědomí:
3. Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín
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4. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p. 24/23,
748 01 Hlučín – spis
Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky do 16.3.2021 a následné vrácení na odbor
ochrany životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748
01 Hlučín
1. Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, Mírové
náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín
2. Obec Vřesina, IDDS: wuibfp8 - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, Mírové náměstí č.p.
24/23, 748 01 Hlučín
3. Obec Darkovice, IDDS: 6sray99 - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, Mírové náměstí č.p.
24/23, 748 01 Hlučín
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