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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 

o povolení k nakládání s vodami a  povolení stavby vodního díla 
 
 
Výroková  část 
 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 
Sb.“)  a  jako příslušný speciální stavební úřad  dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona 
č. 254/2001 Sb., a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) 
a místně příslušný úřad dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) po provedeném vodoprávním 
řízení dle ustanovení § 115  zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a  ustanovení 
zákona č. 500/2004 Sb.,  rozhodl takto: 
 
žadatelům, kterým jsou 
 
paní Monika Juračková, datum narození 26.01.1976, bytem Vardasova 424/9, 736 01 
Havířov- Město 
a 
pan Pavel Fojtík, datum narození 13.07.1988, bytem č. p. 1441, 735 32 Rychvald   
 
I. vydává    
 
dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c)  zákona č. 254/2001 Sb., povolení k nakládání s vodami 
v souvislosti se stavbou „Čistírna odpadních vod pro rodinný dům  na pozemku parc. č. 
4983/7 a 4971/2 na k. ú. Rychvald,  a to k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
vodního toku Orlovská Stružka, IDVT 10100698, na pozemku parc. č. 4971/2 na k. ú. 
Rychvald, okres Karviná, kraj Moravskoslezský, ČHP 2-03-02-0060, povodí vodního útvaru 
povrchových vod HOD_0690 Stružka od pramene po ústí do toku Odra. 
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Celkové množství vypouštěných odpadních vod:  
 
prům.  ( l/s)         0,0070 
max.   ( l/s)         0,0086 
max.   (m3/měs)       18,0 
roční úhrn (m3/rok)     218,0 

 
Stanovené limity znečištění ve vypouštěných odpadních vodách: 
 
      ukazatel     „p“   

/                         
   „m“    bilanční hodnoty  

ro                          (t/rok) 
CHSKCr    150           220           0,03270 
BSK5      40              80           0,00872 
NL      50           80           0,01090 

 
hodnota „p“ je přípustná hodnota koncentrace, která může být v povolené míře překročena 
hodnota „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod  
 
Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k vypouštění odpadních vod: 12 
 
Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod se podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., stanovuje na 10 let od doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
Orientační souřadnice místa vypouštění: 
Výústní objekt:     X = 1 099 662          Y = 462 588 
 
Vodoprávní úřad současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami  dle ustanovení  § 9 
odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., tyto podmínky: 
 

1. Žadatelé  zajistí provádění kontroly vypouštěných odpadních vod pro všechny 
stanovené ukazatele s četností 2x ročně, a to jako dvouhodinové směsné vzorky 
získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků  v intervalu 15 minut. Kontrolní 
odběry budou rovnoměrně rozloženy v průběhu celého roku.  

2. Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny odborně způsobilou 
osobou  s přihlédnutím k ČSN ISO 5667-10 (75 7051). 

3. Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách  
budou prováděny odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání (oprávněnou 
laboratoří) dle příslušných ČSN EN, ČSN EN ISO a TNV. 

4. Emisní limity „m“ nesmí být překročeny v žádném vzorku. 
5. Emisní limity se nepovažují za dodržené v případě, že jich bylo dosaženo 

prokázaným zřeďováním odpadních vod. 
6. Kontrolní profil  pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod je stanoven v místě 

výusti do vodního toku. Kontrolní místo musí být řešeno tak, aby vodoprávní úřad, 
Česká inspekce životního prostředí nebo správce toku mohli kdykoliv odebrat 
kontrolní vzorek vypouštěných odpadních vod.   

7. Objem vypouštěných odpadních vod bude stanoven na základě množství odebrané 
pitné vody dle odečtu na domovním vodoměru. 

8. Žadatel bude uschovávat výsledky rozborů odpadních vod včetně protokolů o odběru, 
údaje o množství vypouštěných odpadních vod a předkládat roční písemné 
vyhodnocení   vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín, a to vždy do konce 
ledna následujícího roku. Výsledky rozborů a protokoly o odběru budou archivovány 
minimálně 5 let.  

 
Vodoprávní úřad  si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke 
změně podmínek rozhodných pro vydání povolení, nebo bude-li to vyžadovat  ochrana 
vodohospodářských zájmů. 
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II.  vydává  
 
dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., 
povolení stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod pro rodinný dům  na pozemku 
parc. č. 4983/7 a 4971/2 na k. ú. Rychvald  dle projednané a ověřené projektové 
dokumentace, kterou zpracoval RNDr. Miroslav Konečný, CSc.   autorizovaný technik pro 
vodohospodářské stavby, číslo autorizace 1102288. 
 
Popis stavby: 
Bude provedena stavba čistírny odpadních vod typu GONAP 5Pa+ pro 2 - 6 EO včetně 
související kanalizace a výústního objektu do vodního toku. 
ČOV je tvořena plastovou nádrží o výšce 2520 mm, průměr nádrže 1020 mm. ČOV bude 
uložena do výkopu na podkladní betonovou desku tl. 100 mm. 
Potrubí splaškových vod je řešeno z PVC DN150  délce 5 m (úsek od RD po ČOV) a délce 
12,25 m od ČOV po výústní objekt. Na odtokové trase bude umístěna retenční jímka 
o objemu 3 m3. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm s obsypem pískem 300 
mm nad vrchol potrubí. Výústní objekt proveden z kamenné rovnaniny tl. 200 mm. 
Zdrojem tlakového vzduchu bude membránové dmychadlo umístěné v ČOV,  přípojka NN 
bude vyvedena z rozvodu rodinného domu. 
 
Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích parc. č. 4983/7 a 4971/2 na k. ú. 
Rychvald.  

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace ověřená 
v tomto řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu vodoprávního úřadu 
Městského úřadu Bohumín.  

Pro provedení stavby se stanoví podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., 
a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., tyto podmínky: 

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace. 
Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy je nutno 
před realizací projednat a nechat schválit vodoprávním úřadem Městského úřadu 
Bohumín. 

2. Před zahájením stavby stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu  zhotovitele stavby 
a zahájení stavebních prací. 

3. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním 
orgánům. 

4. Na stavbě bude umístěn štítek „Stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení 
stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil 
a termín dokončení stavby. 

5. Stavba vodního díla bude dokončena do 30.06.2020. 

6. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou 
podnikající podle zvláštních předpisů s kvalifikovanými pracovníky. Oprávnění 
dodavatele bude doloženo stavebnímu úřadu před započetím stavebních prací. 

7. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem 
(s přihlédnutím k příslušným ČSN), veškeré zásahy musí být předem projednány 
s jejich  správci.  

8. V případě poškození budou narušená vedení opravena a před záhozem protokolárně 
předána správcům těchto zařízení. Každé poškození jednotlivých vedení bude 
neprodleně oznámeno příslušnému správci sítě.   

9. Investor bude v průběhu výstavby zajišťovat zaměření všech podzemních sítí před 
záhozem a doplňovat dokumentaci dle skutečného provedení. 
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10. Veškeré výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při 
záhozu řádně zhutněny v souladu s příslušnými technickými normami.  

11. Při křížení kanalizačního potrubí s vodovodní přípojkou je nutno respektovat  
požadavky vyplývající z ČSN 73 6005. Kanalizační potrubí musí být umístěno pod 
vodovodní  přípojkou. 

12. Stavba je situována do ochranného pásma nadzemního vedení vysokého napětí VN 
22 kV společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Před zahájením stavby je nutno požádat 
správce o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 
soustavy. 

13. V ochranném pásmu energetického zařízení vysokého napětí je zakázáno bez 
souhlasu vlastníka zejména zřizovat stavby, umísťovat konstrukce, uskladňovat 
hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu správce zařízení zemní práce a 
činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,  provádět činnosti, které by omezovaly 
přístup k těmto zařízením,  vysazovat trvalé porosty nad výšku 3 metry. 

14. Při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení VN se nesmí osoby, předměty, 
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 
2 metry. Jeřáby a podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze 
byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno 
vymrštění lana.  Pozemní práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena 
stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).   

15. Pozemní komunikace pro staveništní dopravu budou udržovány v čistém a sjízdném 
stavu. V případě, že dojde k jejich znečištění či poškození v důsledku realizace 
stavby, je stavebník povinen závady bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do 
původního stavu.   

16. Realizace výústního objektu bude řešena dle požadavků správce vodního toku 
Povodí Odry, státní podnik, jehož zástupce bude přizván ke kontrole provedení. 
Doklad o projednání bude předložen vodoprávnímu úřadu. 

17. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., bude vodoprávnímu 
úřadu  stavebníkem oznámen termín provedení kontrolní prohlídky, a to min. 7 dnů 
předem. Kontrolní prohlídka bude provedena po osazení ČOV. 

18. Po vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu (s napojením na městskou ČOV) 
v dotčené lokalitě bude čistírna zrušena a bytové domy bude napojena na tuto nově 
vybudovanou kanalizaci. 

 
Upozornění: 
Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby, bezpečnostní a kontrolní 
opatření při výstavbě musí být prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny 
veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

S odpady vzniklými v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění včetně jeho prováděcích 
předpisů. Vznikající odpady budou tříděny, bude vedena jejich evidence, budou určena a 
technicky vybavena místa k jejich dočasnému shromažďování. Stavební činností nesmí 
vznikat černé skládky odpadů.  

V rámci stavby lze využít pouze nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený 
během stavební činnosti, pokud bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na 
místě, na kterém byl vytěžen. 

Na základě vyzvání budou městskému úřadu předloženy doklady o prokázání způsobu 
nakládání s odpady včetně výkopových zemin vznikajících v průběhu stavby. 
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V tomto vodoprávním řízení jsou účastníky  řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb. paní Monika Juračková, datum narození 26.01.1976, bytem 
Vardasova 424/9, 736 01 Havířov- Město a pan Pavel Fojtík, datum narození 13.07.1988, 
bytem č. p. 1441, 735 32 Rychvald.   
 
Odůvodnění 
 
Stavebníci paní Monika Juračková a pan Pavel Fojtík podali u vodoprávního úřadu 
Městského úřadu Bohumín žádost o povolení k  nakládání s  vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 254/2001 Sb.,  a povolení stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod pro 
rodinný dům  na pozemku parc. č. 4983/7 a 4971/2 na k. ú. Rychvald  podle § 15 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., a § 115 zákona č. 183/2006 Sb. 
Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno účastníkům řízení oznámením pod spis. zn.: 
MUBO/20390/2019/02/ŽPS/Cr. 
 
V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující: 

- územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Rychvald, stavební úřad, spis. zn.: 
MěÚ-R/St.3980/2018-Plh dne 01.02.2019    

- závazné stanovisko orgánu územního plánování zn.: MUBO/32430/2018/STAV/St ze 
dne 16.08.2018  

- koordinované závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Bohumín pod zn.: 
MUBO/32430/2018/STAV/Re dne 16.10.2018 

- závazná stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Bohumín, zn.: 
MUBO/32430/2018/01/ŽPS/BA ze dne 15.10.2018    

- stanovisko  Povodí Odry, státní podnik zn.: POD/14755/2018/9233/58.15 ze dne 
09.10.2018    

- vyjádření společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., zn.: 
9773/V017111/2018/AUTOMAT ze dne 22.06.2018       

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č. j. 733964/18 ze 
dne 25.09.2018         

- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101010953 ze dne 30.10.2018     
- stanovisko GridServices, s. r. o., zn.: 5001798310 ze dne 26.09.2018        
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn.: 0200826934 ze dne 30.10.2018 
- projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval RNDr. Miroslav Konečný, CSc.   

autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace 1102288 
 
Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín ověřil:  

- aktuální katastrální mapu zájmového území 
- v katastru nemovitostí existenci vlastnického práva k pozemku dotčenému stavbou 

vodního díla a k pozemkům sousedícím s pozemkem dotčeným stavbou vodního díla 
 
Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stanovil okruh předmětných účastníků řízení 
takto: 
 
I. povolení k nakládání s vodami: 
-  dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., žadatelé  
Monika Juračková, datum narození 26.01.1975, bytem Vardasova 424/9, 736 01 Havířov- 
Město 
Pavel Fojtík, datum narození 13.07.1988, bytem č. p. 1441, 735 32 Rychvald   
- dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správce vodního toku Orlovská 
Stružka Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/4, 701 26 Ostrava 
 
II. povolení stavby vodního díla: 
- dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., stavebník  
Monika Juračková, datum narození 26.01.1975, bytem Vardasova 424/9, 736 01 Havířov- 
Město 
Pavel Fojtík, datum narození 13.07.1988, bytem č. p. 1441, 735 32 Rychvald   
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- dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (vlastník stavby na pozemku, na kterém 
bude stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající 
věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník 
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické  právo prováděním 
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému 
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno 
Mgr. Roman Cader, č. p.2097, 735 32 Rychvald 
Veronika Svozilová, č. p. 2171, 735 32 Rychvald  
Silvie Jančurová, Krestova 1410/4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
Břetislav Jelen, č. p. 636, 735 32 Rychvald 
Jana Šeligová, Orlovská 390, 735 32 Rychvald 
dědicové po panu Erichu Lukšovi 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 873/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly 
Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice 
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 71 26 Ostrava  
 

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín se v rámci  řízení o povolení k nakládání 
s vodami zabýval skutečností, zda v důsledku vypouštění předčištěných odpadních vod 
z navrhované domovní čistírny do vod povrchových nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů 
chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel 
vodoprávní úřad zejména z projektové dokumentace, typu předčisticího zařízení 
(certifikovaná ČOV) a stanoviska správce povodí a vodního toku Orlovská Stružka. Povodí 
Odry, státní podnik nemá námitky proti vydání povolení k vypouštění odpadních vod 
v žadatelem navrhovaném rozsahu a souhlasí  s výstavbou čistírny odpadních vod. Uvedený 
záměr je záměr možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a 
kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického 
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a že nebude znemožněno dosažení 
jejich dobrého stavu. Předložený záměr není v rozporu s Národním plánem povodí Odry, 
Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.   

Ve věci vydání povolení stavby vodního díla vodoprávní úřad upustil ve smyslu § 112 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře 
známy poměry staveniště a žádost spolu s projektovou dokumentací  a doklady poskytují 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provedení.  
 
Z doloženého koordinovaného stanoviska Městského úřadu Bohumín  vyplývá, že veřejné 
zájmy  chráněné podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, nejsou 
záměrem dotčeny.  Požadavky z hlediska  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, v platném znění, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.  
Zájmy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,  
budou záměrem dotčeny, neboť stavbou výústního objektu dojde k zásahu do významného 
krajinného prvku Orlovská Stružka. Dle vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny realizací 
záměru v souladu s předloženou dokumentací nedojde k poškození či zničení tohoto 
významného krajinného prvku, k ohrožení, oslabení nebo znemožnění obnovy jeho 
ekologicko-stabilizační funkce.  Stavba nekoliduje s žádnými dřevinami.  
Z hlediska správců sítí byla do rozhodnutí zapracována podmínka společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. týkající se křížení vodovodní přípojky 
a plánované kanalizace a podmínky  ČEZ Distribuce, a. s., neboť stavba se nachází 
v ochranném pásmu venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV.     
 
Vodoprávní úřad stanovil účastníkům řízení v souladu  s ustanovením § 112 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že 
k později uplatněným námitkám, případně důkazům, nebude přihlédnuto. Ve smyslu 
ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stanovil vodoprávní úřad Městského úřadu 
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Bohumín stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek a upozornil, že 
k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. Dle ustanovení § 36 odst. 
3 zákona č. 500/2004 Sb., byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. Těchto práv v průběhu řízení nikdo nevyužil.  
 
Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín prozkoumal  žádost o povolení k nakládání 
s vodami a  povolení stavby vodního díla  včetně doložených dokladů z hledisek daných 
zákonem č. 254/2001 Sb.,  a zákonem č. 183/2006 Sb., a dospěl k závěru, že realizace 
záměru neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad 
míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 
 
Správní poplatek za vydání povolení stavby vodního díla ve výši 300,- Kč (položka 18 odst. 1 
písm. g) sazebníku správních poplatků – přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen. 

Určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X, Y): 
ČOV (střed):        X = 1 099 652        Y = 462 581   
 
 
Údaje pro vodoprávní evidenci: 
 
Údaje o oprávněném: 
 
Fyzická osoba:  Monika Juračková        
Datum narození:                                            26.01.1976  
Bydliště: Vardasova 424/9, 736 01 Havířov - Město 
 
Fyzická osoba:  Pavel Fojtík        
Datum narození:                                            13.07.1988  
Bydliště: č. p. 1441, 735 32 Rychvald 
 
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
Název vodního díla: „Čistírna odpadních vod pro rodinný dům  na pozemku parc. č. 4983/7 a 
4971/2 na k. ú. Rychvald       
Identifikátor kraje:                                     CZ 081 
Název kraje:  Moravskoslezský 
Identifikátor obce:  599107  
Název obce:  Rychvald 
Identifikátor katastrálního území:   744441 
Název katastrálního území:   Rychvald 
Parcelní číslo:    4983/7, 4971/2  
Název vodního toku:    Orlovská Stružka                                                            
ČHP:                                                              2-03-02-006 
Vodní útvar:                                                   HOD_0690 Stružka od pramene po ústí do toku Odra 
Hydrogeologický rajon:   2261 
umístění jevu vůči břehu:                               levý břeh 
Určení polohy místa vypouštění (souřadnice X, Y): 
Vyústní objekt:                                               X = 1 099 662          Y = 462 588 
 
1. povolení k nakládání s vodami 
 
Údaje o předmětu rozhodnutí: nakládání s vodami, § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. 
130 – vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
Druh vypouštěných vod: jiné (vody čištěné v ČOV) 
Druh recipientu:                                            povrchová voda (vodní tok) 
Související vodní dílo:  čistírna odpadních vod 
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Údaje o povoleném množství vypouštěných odpadních vod: 
Prům. bezdeštný přítok (l/s):                              0,0070 
Max. bezdeštný přítok  (l/s):                                0,0086    
Měs. množství (m3/měs):                                    18,0 
Roční množství (m3/rok):                               218,0 
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:    12 
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:        365 
Časové omezení platnosti povolení:   10 let od nabytí právní moci tohoto                

rozhodnutí 
Velikost zdroje znečištění v EO:                    4  
 
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod: 
Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l): 
Ukazatel               hodnot „p“      hodnota „m“         
BSK5                                      40                        80                         
CHSKCr                             150                      220               
NL                            50                      80 
          
Množství vypouštěného znečištění: 
Ukazatel                               t/rok 
BSK5                                      0,00872 
CHSKCr                                                 0,03270 
NL                                      0,01090 
                                     
Uložená měření: 
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod:    ano 
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:    ano 
Počet kontrolních profilů:                                                          1 
Četnost sledování kvality:                                                         4x ročně 
Typ vzorků:                                                                               dvouhodinový směsný  
 
2. povolení stavby vodního díla   
 
Údaje o předmětu rozhodnutí:  
445 – čistírna odpadních vod 
Druh přiváděných vod:  01 - splaškové   
Druh výroby:  ne 
Způsob čištění:  08 - aktivační 
Povolované objekty:  ČOV, splašková kanalizace  
Zkušební provoz:                  ne 
Počet napojených EO:  60 
Max. bezdeštný měsíční přítok:  18 m3 

Max. bezdeštný roční přítok:    218 m3 
Podíl průmyslových odpadních vod:               -  
ČOV (střed):  X = 1 099 652        Y = 462 581    
 
Bilance znečištění odpadních vod (t/rok). 
ukazatel                    přítok                          odtok 
CHSKCr                  0,1744               0,03270 
BSK5                  0,0872      0,00872 
NL                      0,0797     0,01090  
 
Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l): 
ukazatel             přítok                       odtok 
CHSKCr                 800                   150  
BSK5                      400                       40  
NL                          366                      50 
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Způsob nakládání s kaly:                         99 – jiný 
441 – Stoková síť 
Kanalizační soustava: 99 - jiná 
Charakter kanalizační soustavy:             02 – oddílná 
Zpracování provozního řádu:                     ano 
Druh stokové sítě:                                     01 – gravitační 
Celková délka stoky:                                 17,25 m 
Nejmenší jmenovitá světlost:                   DN 150 
Největší jmenovitá světlost:                     DN 150                                
 
Kategorie z hlediska TBD:                    nepodléhá TBD 
Manipulační řád:                                   ne 
 
 
Poučení účastníků 
 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání  podle ustanovení § 81 
odst. 1 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Moravskoslezského 
kraje podáním učiněným u  odboru   životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín, 
a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).  
Podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., musí mít podané odvolání náležitosti  
uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí  nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává  s potřebným 
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vždy správnímu orgánu, a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady  odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu 
Bohumín. 
V souladu s ustanovením  § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., má včas podané a přípustné 
odvolání odkladný účinek.  

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 
toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí 
nenabude právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit 
na  odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení 
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od 
provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 
 

 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Jeziorský, MBA  v. r.   
vedoucí odboru  
životního prostředí a služeb 
 
za správnost vyhotovení: Iva Crhová  v. r.                                                                                            
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Obdrží:  
 
- účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami: 
dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:  

• Monika Juračková, Vardasova 424/9, 736 01  Havířov - Město 
• Pavel Fojtík, č. p. 1441, 735 32 Rychvald 

 
dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.: 

• Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/41, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava 
  

- účastníci řízení o povolení stavby vodního díla  
dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.: 

• Monika Juračková, Vardasova 424/9, 736 01  Havířov - Město 
• Pavel Fojtík, č. p. 1441, 735 32 Rychvald 

 
dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.: 

• Mgr. Roman Cader, č. p.2097, 735 32 Rychvald 
• Veronika Svozilová, č. p. 2171, 735 32 Rychvald  
• Silvie Jančurová, Krestova 1410/4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
• Břetislav Jelen, č. p. 636, 735 32 Rychvald 
• Jana Šeligová, Orlovská 390, 735 32 Rychvald 
• Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
• ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 873/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly 
• Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice 

 
dotčené orgány: 

• Městský úřad Rychvald, odbor výstavby a životního prostředí, Orlovská 678, 735 32 
Rychvald 

• Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb  
 
Dále obdrží Městský úřad Rychvald se žádostí o vyvěšení na úřední desku a  vrácení zpět 
s potvrzením o vyvěšení.  
Veřejnou vyhláškou se doručuje ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
neznámým osobám,  potenciálním dědicům po panu Erichu Lukszovi, Yes Green Ave 24, 
Lockwood Heuudersfield, Yorkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
zemřelému vlastníku  pozemku parc. č. 4971/1 k. ú. Rychvald, kteří nejsou vodoprávnímu 
úřadu známi.  
 
Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se doručení veřejnou vyhláškou 
provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Bohumín.  Patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou. Na úřední desce Městského úřadu Rychvald se 
písemnost oznamuje. 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bohumín a Městského 
úřadu Rychvald po dobu nejméně 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                              Sejmuto dne: 
 


