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Oznámení  o  zahájení  společného  ř ízení  bez jednání  
veřejnou vyhláškou 

 
Dne 24.01.2019 obdržel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí 
žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen společné povolení) 
ke stavbě podle projektové dokumentace „Loukov kanalizace a ČOV, 1. stavba, 1. etapa“  
a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Žádost podala Obec 
Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440, v zastoupení na základě plné moci 
společností ECOFLUID plus s.r.o., Hybešova 725/40, 602 00 Brno, IČ: 07108991. 
 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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 jako speciální stavební úřad podle ustanovení  
§ 15 odst. 1 písm. d) a § 94 j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon, místně 
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen správní řád,  
 

 

o z n a m u j e 
 
všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem doručení žádosti bylo zahájeno 
správní řízení ve smyslu ustanovení § 44 a § 144 správního řádu, společné územní  
a stavební řízení v souladu s ustanoveními § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští  
od nařízení ústního jednání spojeného s místním šetřením. 
 

ve věci vydání povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona  
a vydání společného povolení ke stavbě podle projektové dokumentace „Loukov 
kanalizace a ČOV, 1. stavba, 1. etapa“ v souladu s ustanoveními § 15 odst. 1 vodního 
zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona. 
 
I. Navrhovaný rozsah povolení k vypouštění odpadních vod 
 

Popis vypouštění: vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
předčištěných v ČOV vybudované v rámci stavby 
„Loukov kanalizace a ČOV, 1. stavba, 1. etapa“, 
recipient VT Libosvárka (IDVT 10390884) 

 

 

Popis místa vypouštění: HGR 3221 Flyš v povodí Bečvy, kraj Zlínský, katastrální 
území Loukov u Bystřice pod Hostýnem, obec Loukov, 
pozemek p. č. 6267, číslo hydrologického pořadí  
4-12-02-078, určení polohy místa výpusti (orientační 
souřadnice v S-JTSK): V: X= 1144052; Y= 515562 
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Vodní útvar povrchových vod:  ID MOV_1070 Moštěnka od pramene po Dolnonětčický 
potok 

 

Údaje o sledování množství vypouštěných odpadních vod: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Druh odpadních vod:     splaškové odpadní vody  
Počet měsíců, ve kterých se vypouští:  12 
Počet dnů v roce, kdy se vypouští:   365                          
Způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod: přímým měřením – průtokoměr 
Četnost měření:     kontinuální 
 
Údaje o sledování míry jakosti vypouštěných odpadních vod – emisní limity: 
 

 

Ukazatel CHSKCr BSK5 NL 

 p 
(mg/l) 

m 
(mg/l) t/rok p 

(mg/l) 
m 

(mg/l) t/rok p (mg/l) m 
(mg/l) t/rok 

V 110 170 7,6 30 50 2,5 40 60 2,7 

 
„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod 
„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod 
 
Počet kontrolních profilů:               1 
Kontrolní profil: odběr vzorků na odtoku z ČOV 
Četnost sledování jakosti vypouštěných odp. vod: 4x ročně  
Typ vzorku: A - dvouhodinový směsný vzorek 

získaný sléváním 8 objemově 
stejných dílčích vzorků v intervalu 
15 minut 

 

Doba navrhovaného povolení: 10 let 
 

II. Údaje o stavebním záměru 

Druh vodního díla: stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů  
a čistírny odpadních vod (stavba hlavní) - § 55 odst. 1 
písm. c) vodního zákona 

Popis místa: HGR 3221 Flyš v povodí Bečvy, kraj Zlínský, katastrální 
území Loukov u Bystřice pod Hostýnem, obec Loukov, 
pozemky parcelní čísla 6267, 6150, 6151, 2907, 
4118/10, 271/13, 4165/1, 272, 6234, 6235, 4117/5, 
273/1, 271/1, 4208/2, 271/23, 4275/30, 277/1, 273/20, 
273/25, 4108/3, 274, 6149, 6148, číslo hydrologického 
pořadí 4-12-02-078. Určení polohy vodního díla, 

Výpusť z ČOV V 

Počet napojených EO 195 

Qp denní (l/s)  0,26 

Qmax hodinový (l/s) 2,20 

Qměs (m3/měs) 5 688 

Qroč (m3/rok) 69 200 
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(orientační souřadnice v S-JTSK):  
ČOV: X = 1144063; Y = 515569 

 

Vodní dílo související s povrchovými vodami: recipient VT Libosvárka (IDVT 10390884) 

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 37.00 

Související stavby: příjezdná komunikace (pozemky p. č. 6234, 6235 v k. ú. 
Loukov u Bystřice pod Hostýnem), chodníky (nový na 
pozemcích p. č. 271/23, 4208/2 v k. ú. Loukov u Bystřice 
pod Hostýnem), přístřešek ČOV (pozemky p. č. 6148, 
6149, 6235 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem), 
přípojka NN (pozemek p. č. 6149 v k. ú. Loukov  
u Bystřice pod Hostýnem) 

 

Popis stavebního záměru:  Projektová dokumentace pro vydání společného 
povolení řeší odkanalizování 1/3 m.č. Loukov. 
Kanalizace je 1. částí odkanalizování m.č. s využitím 
stávajících stok jako její 1. stavba. Kanalizace bude 
jednotná a bude odvádět nečištěné OV a dešťové vody 
z částí Nivky, Prádla, Záhonky do rajonové ČOV 
namísto dosavadních volných výustí nečištěné OV do 
vodoteče Libosvárka. Stavba obsahuje stoku M DN300 
– 314,0 m; stoku N DN300 – 367,0 m; stoky M1, M2  
a N1 DN300 – celkem 13,5 m; spojku shybky DN300 – 
11,5 m; shybku DN300 – 8 m; výusť DN300 – 8 m  
a rajonovou mechanicko-biologickou ČOV o velikosti 
200 EO. V rámci stavby bude upraven chodník v délce 
143 m a nově vybudováno 127 m chodníku. Stoky jsou 
navrženy z plastových trub PVC typu SN 4. Šachty 
(stoka M č. 1-15, stoka N č. 5-18) jsou rovněž 
plastového typu TGN. Stoková síť je gravitační. 

 

Členění stavby: 
 

SO 1 stoka M 
SO 2 stoky M1, M2 a N1 
SO 3 stoka N 
SO 4 chodník místní komunikace nad stokou M 
SO 5 spojka shybky 
SO 6 shybka a přivaděč 
SO 7 výusť do vodoteče 
     PS1 Rajonová ČOV 3 COLICLAR BC 150 
SO 8a založení ČOV 
SO 8b přístřešek 
SO 9 zaslepení stávajících výustí V6 (stoka L), V7 (stoka K), V8 (stoka C), V9 (stoka C1) 
     PS2 Přípojka NN a měření 
SO 10 Oplocení 
 

Rozsah stavby: 
 

 Dimenze Délka [m] Počet 

Stoka M DN 300 308,4 - 

Stoka N DN 300 268,5 - 

Stoka M1, M2, N1 DN 300 13,5 - 

Spojka shybky DN 300 11,5 - 

http://www.nace.cz/nace/37-00-cinnosti-souvisejici-s-odpadnimi-vodami/
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Shybka DN 300 8 - 

Výusť DN 300 8 - 

RČOV COLICAR - 1 

Chodník 
úprava 178 - 

nový 61 - 

Přístřešek nový 13,27 1 

 
PS1 Rajonová ČOV 
 

Jde o balenou čistírnu na místě montovanou typu COLICAR BC150 o velikosti 200 EO, 
certifikovanou pro národní využití pod značkou CZAO211. Sestává se z čerpací jímky 
s výsuvným česlicovým košem jako mechanické předčištění, integrované aktivační části 
tvořené technologickými prostorami denitrifikace, nitrifikace a separace. Přebytečný kal bude 
čerpán do zásobníku kalu a podle potřeby bude odvážen na technologicky vybavenou ČOV. 
Nádrž ČOV je v celé výšce zakopaná a horní hrana je v niveletě terénu. Umístění výtoku 
česlicového koše a kontejneru na shrabky je nad půdorysem nádrže zřízen přístřešek.  
Je otevřený směrem k místní komunikaci pro obsluhu kontejneru. Otevřená strana je 
zahrazena bránou a drátěným plotem. K přístřešku přiléhá zevně přístupný rozvaděč 
s měřením. Stavba bude založena pro umístění integrované nádrže ve výkopu o hloubce 2,5 
m na souvislé betonové desce. Vedle bude zřízena čerpací jímka z prefabrikovaných skruží. 
Stavba bude připojena na odbočku silnice II/150 místní komunikací. Vyčištěná odpadní voda 
bude odváděna přes měrný objekt do recipientu Libosvárka. Celkové rozměry jsou 13,27 x 
5,67 m.  
 

Parametry ČOV: 
Typ:   mechanicko-biologická v zastřešeném objektu 
Recipient:    VT Libosvárka (IDVT 10390884) 
Počet ekvivalentních obyvatel:  195 EO (současný stav), 
                                                  200 EO (dimenzování ČOV) 
Specifická produkce znečištění:   60 g BSK5/os.d-1 
Specifické množství odpadních vod: 90 l/os.d-1 
 

Množství odpadních vod:     
Denní přítok OV:       26 m3/d 
Denní přítok balastních vod:      2,6 m3/d 
Maximální bezdeštný hodinový přítok: 4,76 m3/h 
Roční množství vypouštěných OV:     69 200 m3/rok 
Max. měsíční průtok OV:      5 688 m3/měs 
 
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ústního jednání a ohledání  
na místě, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jejímu provádění. 
K žádosti byly doloženy předepsané podklady a závazná stanoviska dotčených orgánů. 
Stavba kanalizačních stok, výstavba objektu ČOV, včetně přístřešku ČOV, chodníků  
a přípojky NN tvoří soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba ČOV. 
 
Ve věci povolení k nakládání s vodami stanovuje vodoprávní úřad lhůtu v souladu 
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, ve které mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska, 
nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
Ve věci společného povolení stavebního záměru stanovuje vodoprávní úřad lhůtu 
v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona na podání námitek účastníků 
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řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů nejpozději do patnácti dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude 
přihlédnuto. 
 
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje správní orgán 
písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ustanoveními § 94m odst. 2 stavebního zákona  
a § 25 a 144 správního řádu). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení  
o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 
stavebního záměru. 
 
Vzhledem k tomu, že jsou podklady pro správní řízení úplné, dává se účastníkům řízení 
podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se i k podkladům před 
vydáním rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout 
do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního 
prostředí (budova zámku), Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem v 1. patře,  
na úseku vodního hospodářství, dveře č. 15, vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 
hodin, nebo v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě. 
 
 
Poučení:  

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny 
v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace,  
se nepřihlíží. Účastník řízení může podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit 
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění  
a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 
dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Vlastník 
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, 
jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. 
 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která  
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, 
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 

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

 
(otisk úředního razítka) 

 
 
v.r. 
Ing. Michaela Kubějová 
referentka na úseku vodního hospodářství 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem a Obecního úřadu Loukov a též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Současně tímto zdvořile žádáme 
odbor vnitřní správy, MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odd. evidence majetku  
a nakupování – vedení úřední desky o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte 
zpět. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………….   Sejmuto dne: ……………………… 
 

 
 

Dálkový přístup: ………………..   Dálkový přístup: ………………….. 
 

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 
 
 
 
 
Správní poplatek ve výši 6.000 Kč bude uhrazen žadatelem na pokladně Městského úřadu Bystřice 
pod Hostýnem nebo převodem na účet číslo: 27-1477670217/0100, pod variabilním symbolem 
1012000677. 
 
 
Rozdělovník: 
 

Účastníci vodoprávního řízení k nakládání s vodami - § 115 odst. 16 vodního zákona  
(do vlastních rukou): 

 ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou): 
Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, v zastoupení ECOFLUID plus s.r.o., Hybešova 
725/40, 602 00 Brno 

 ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou): 
Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení - § 94k stavebního zákona, písm.: 

 ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou): 

a) Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, v zastoupení ECOFLUID plus s.r.o., Hybešova 
725/40, 602 00 Brno 

d)   Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, hospodaření s majetkem kraje svěřeno     
      Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., k Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 
Radomír Gažda, Loukov 150, 768 75 Loukov 
Jiřina Gaždová, Loukov 150, 768 75 Loukov 
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5 
 

  ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu: 
 

o doručováno do vlastních rukou: 
b) Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov 
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o doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů prostřednictvím 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem, OÚ Loukov: 

 

       e) identifikace označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 
             stavebního záměru: p. č. st. 231, st. 230, 6153, 3630/2, 357, 355/4, 355/2, 354/2,  
            352/2, 3666/7, st. 253, st. 281/2, 345/3, 341/3, 341/1, st. 202, st. 204, 273/26, st.  
            205, 4164, 4163, 273/2, st. 181, 273/31, 273/30, st. 180/1, 273/29, 4108/4, 453/4,  
            273/22, 453/8, 4209/3, 276, 4156/3, 246, st. 143, 248/2, 271/22, 271/21, 271/9,  
            271/3, 271/14, 271/15, 271/16, 271/17, 271/18, st. 141/2, 271/6, 271/7, st. 182, st.  
            183, 265, 4329, 4330, 4328, 271/11, 271/10, st. 228, 271/8, st. 269 v k. ú. Loukov  
            u Bystřice pod  Hostýnem;  

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov 
Blažejka Pospíšilová, Loukov 172, 768 75 Loukov (věcné břemeno k pozemku p.č. st. 253  

             v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem) 
Jiřina Šenovská, Loukov 133, 768 75 Loukov (věcné břemeno k pozemku p.č. 248/2  

             v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem) 
Jarmila Baďurová, Loukov 6, 768 75 Loukov (věcné břemeno k pozemku p.č. st. 143  

             v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem) 
Vladimír Baďura, Loukov 6, 768 75 Loukov (věcné břemeno k pozemku p.č. st. 143  

             v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem) 
 
Dotčené orgány (ve smyslu ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona): 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, Pod Platany 2, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem 
 
Dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž 
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