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ROZHODNUTÍ   
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Výroková část  
 
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, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 
písm. d) 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, ve společném územním, stavebním a vodoprávním řízení podle ustanovení § 140,  
§ 144 správního řádu a § 94j stavebního zákona 
 
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:  

Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440, v zastoupení ECOFLUID plus 
s.r.o., Hybešova 725/40, 602 00 Brno, IČ: 07108991 
 
I.  vydává  
 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 6 vodního zákona, v souladu s nařízením 
vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod  
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových  
a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen nařízení vlády) 
 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro stavbu vodního díla 
podle projektové dokumentace „Loukov kanalizace a ČOV, 1. stavba, 1. etapa“, katastrální 
území Loukov u Bystřice pod Hostýnem, pozemek p. č. 6267, obec Loukov, kraj Zlínský. 
 
Rozsah povolení k nakládání s vodami: 
 
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  
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4-12-02-078, určení polohy místa výpusti (orientační 
souřadnice v S-JTSK): V: X= 1144052; Y= 515562 

 

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                          
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO 
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 
 
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO 
Počet kontrolních profilů:               1 
Kontrolní profil: odběr vzorků na odtoku z ČOV 
Četnost sledování jakosti vypouštěných odp. vod: 4 x ročně  
Typ vzorku: A - dvouhodinový směsný vzorek 

získaný sléváním 8 objemově 
stejných dílčích vzorků v intervalu 
15 minut (hodnoty p, m) v min. 
rozsahu BSK5, CHSKCr, NL 

 

Doba, na kterou se povolení vydává:   10 let, do 27.05.2029 
 
I I .  s tanovu je  podmínky,  

za kterých se vypouštění odpadních vod do vod povrchových povoluje, v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona: 

1. Jakékoliv případné změny v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
nesmí být provedeny bez povolení vodoprávního úřadu. 

Výpusť z ČOV V 

Počet napojených EO 195 

Qp denní (l/s)  0,26 

Qmax hodinový (l/s) 2,20 

Qměs (m
3/měs) 5 688 

Qroč (m
3/rok) 69 200 
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2. Žadatel je povinen měřit objem vypouštěných odpadních vod, navrhovaný způsob  
je přímým měřením – průtokoměr. 

3. Jakost vypouštěných odpadních vod z výustí bude kontrolována 4 x ročně odběrem 
vzorku typu A v min. rozsahu ukazatelů BSK5, CHSKCr, NL. Odběry vzorků odpadních 
vod musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za 
neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.  

4. V souladu s přílohou č. 10, část 3 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon  
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), bude 1 x ročně zjišťována míra znečištění 
odpadní vody u vzorku typu A navíc o ukazatele N-NH4

+, Ncelk., Pcelk. 
5. Odběry a rozbory vzorků ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod 

zabezpečuje dle příslušné technické normy oprávněná laboratoř. 
6. Přípustný počet vzorků nesplňujících povolené limity ve vypouštěných odpadních vodách 

musí být v souladu s nařízením vlády, příloha č. 5. 
7. Výsledky měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod budou provozovatelem 

zaznamenány, vyhodnocovány a spolu s protokoly o rozborech vzorků archivovány pro 
případnou kontrolu, úpravu emisních limitů, nebo potřebu správního orgánu.   

 
 

III.  schvaluje stavební záměr  
 

ve smyslu ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1, odst. 6 vodního 
zákona 
 
stavby vodního díla podle projektové dokumentace „Loukov kanalizace a ČOV, 1. stavba, 
1. etapa“, katastrální území Loukov u Bystřice pod Hostýnem, pozemky parcelní čísla 6267, 
6150, 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, obec Loukov, kraj Zlínský. 
 

Rozsah stavebního 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, 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, 
(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) 

 

http://www.nace.cz/nace/37-00-cinnosti-souvisejici-s-odpadnimi-vodami/
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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 - 

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 
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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 
 
IV.  stanovuje podmínky  

k umístění a provedení stavby vodního díla v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního 
zákona a ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona: 
 

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby vodního díla „Loukov kanalizace a ČOV, 1. stavba, 1. etapa“, 
kterou vypracovala společnost ECOFLUID plus s.r.o., Hybešova 725/40, 602 00 Brno  
a kterou schválil Ing. Petr Pokorný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004332, v 11/2018 a ověřené ve 
vodoprávním řízení. 

2. Zhotovitel stavby bude vybrán stavebníkem (investorem). Podstatné odchylky 
v provedení vodního díla oproti společnému povolení stavebního záměru a ověřené 
projektové dokumentaci zhotovitel stavby neprovede bez povolení speciálního 
stavebního úřadu. 

3. Před zahájením zemních a stavebních prací zhotovitel zajistí prostorové vytýčení polohy 
stavby vodního díla a bude ověřena platnost vyjádření o existenci podzemních  
i nadzemních sítí technické infrastruktury v prostoru staveniště. Před započetím 
výkopových prací na stavbě je povinnost stavebníka, nebo osoby vykonávající stavební 
dozor zajistit vytýčení vedení všech dotčených správců sítí, učinit veškerá opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek a povinností stanovených k jejich 
ochraně. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou 
stavebníci ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2) zákona č. 20/1987, o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, již od doby přípravy stavby povinni tento záměr 
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny v úvahu přicházející platné právní 
předpisy a platné ČSN, týkající se vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, 
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bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát, aby nedošlo k úniku ropných  
a technických látek, či jiných škodlivin na okolní terén a do povrchových či podzemních 
vod. 

5. Budou respektována ochranná pásma vodovodu a kanalizace a příslušná ustanovení 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 

6. Vytýčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilou osobou. Stavba 
bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně 
výkonu odborného dozoru. 

7. Veškeré škody způsobené realizací stavby budou řešeny v souladu s občanským  
nebo obchodním zákoníkem. 

8. Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a identifikační 
údaje zhotovitele a osoby pověřené vedením realizace stavby. 

9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště 
umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde 
právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm 
uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu ke 
stavbě vodního díla. 

10. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vodoprávnímu úřadu písemně oznámeny 
min. 5 dní předem. S předstihem budou dle plánu kontrolních prohlídek stavby 
vodoprávnímu písemně oznámeny minimálně následující fáze výstavby pro provedení 
kontrolních prohlídek v souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona – závěrečná 
kontrolní prohlídka stavby. 

11. Po dokončení stavby musí být pozemky dotčené stavbou kanalizace a ČOV uvedeny  
do původního, resp. řádného stavu. 

12. Budou splněny podmínky stanovené v závazném stanovisku dotčeného orgánu 
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu 
ze dne 09.04.2019, vydaným pod č. j.: MUBPH 9225/2019 a to: 

1. Pro stavební objekt PS2-přípojka NN a měření: 1. Záměr bude v území umístěný 
dle situačního výkresu – umístění v terénu, výkres č. 19, který je součástí 
dokumentace, datované 01/2018 a zpracované Ing. Petrem Pokorným, 
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (ČKAIT 1004332). 2. Umístění a realizace stavebního objektu PS2-
přípojka NN a měření bude (v návaznosti na Smlouvy o připojení č. 12489759) 
věcně i časově koordinována s podmiňujícími stavbami, spočívajícími v rozšíření 
distribuční sítě NN, jejichž investorem je E.ON Distribuce a.s. České Budějovice. 

2. Pro stavební objekt S08b – Přístřešek: 1. Záměr bude v území umístěný dle 
situačního výkresu – umístění v terénu, výkres č. 19, který je součástí 
dokumentace, datované 01/2018 a zpracované Ing. Petrem Pokorným, 
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (ČKAIT 1004332). 2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy této 
části stavby subjektem k tomu oprávněným. 

13. Bude splněna podmínka stanovená v závazném stanovisku dotčeného orgánu 
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního ze dne 
27.03.2019, vydaným pod č. j.: MUBPH 7562/2019 a to: 

1. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tzn.: 
navrhovaný chodník o délce 61 m bude proveden v šířce min. 1,50 m, zpevnění 
povrchu je navrženo z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO), v místech 
napojení chodníku na komunikaci bude obruba osazena s max. převýšením 20 
mm nad vozovku. Varovné pásy o šířce 400 mm budou provedeny z reliéfní 
dlažby barevně kontrastní (v místech napojení chodníku na komunikaci), dále 
vodící linie bude provedena z chodníkové obruby osazené s převýšením min.60 
mm nad povrch chodníku. 
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14. Dále při umístění a provádění stavby vodního díla musí být v plném znění dodrženy 
podmínky stanovené v následujících vyjádřeních, písemnostech, jenž jsou součástí 
schválené projektové dokumentace: 

1. koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, ze 
dne 09.04.2019, vydané pod č. j.: MUBPH 8230/2019, jehož součástí je závazné 
stanovisko orgánu územního plánování, závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody, závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší, závazné stanovisko odboru 
dopravně správního, závazné stanovisko z hlediska zákona o odpadech, 

2. rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního, 
ze dne 28.01.2019, vydané pod č. j.: MUBPH 2559/2019, 

3. vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 21.03.2019, vydané pod zn: 
H18502-16313664 a ze dne 28.01.2019, vydané pod zn.: H18502-16301350, 

4. stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p., ze dne 29.11.2018, vydané pod 
zn.: PM-40308/2018/5203/KriB, 

5. vyjádřením Lesů České republiky, s.p., ze dne 15.02.2019, vydaným pod č. j.: 
LCR957/000774/2019, 

6. vyjádření Obce Loukov, ze dne 31.01.2019. 
15. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné 

povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 
právní moci, nebo dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom,  
že od provedení stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

16. Stavebník je povinen zajistit, aby před započetím užívání stavby byly provedeny  
a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvl. právními předpisy (podle ust. § 152 
stavebního zákona). 

17. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby, k žádosti  
o vydání kolaudačního souhlasu a závěrečné kontrolní prohlídce stavby, stavebník doloží 
následující doklady: 
o popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,   
o dokumentaci skutečného provedení stavby, 
o zaměření skutečného stavu stavby vodního díla s identifikací parcel, uvedením 

použitého materiálu, průměrem a délek, 
o předávací protokol stavby, podepsaný investorem a dodavatelem, 
o plnou moc v případě zastupování žadatele, 
o kopii oprávnění firmy provádějící stavební práce,  
o doklad o způsobu likvidace odpadů ze stavby, 
o atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, 
o doklad o zkouškách těsnosti kanalizace a nádrže ČOV, 
o revizi elektro na ČOV, 
o kopii stavebního deníku, 
o provozní řád ČOV a kanalizace po dobu zkušebního provozu, 
o kanalizační řád veřejné kanalizace obce Loukov, 
o souhlas Lesů České republiky, s.p., s kolaudací stavby, 
o souhlas Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního; 

odboru územního plánování a stavebního řádu; odboru životního prostředí 
s kolaudací stavby, 

o souhlas obce Loukov s kolaudací stavby, 
o povolení (oprávnění) k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (§ 15 odst. 3 

vodního zákona), 
o smlouvu o provozování kanalizace uzavřenou mezi vlastníkem a provozovatelem, 

pokud nebude vlastník provozovatelem, 
o písemnou dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, jenž stanoví vzájemná 

práva a povinnosti (§ 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech  
a kanalizacích, v platném znění). 
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V. Stanovuje , že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
 

VI. Stanovuje , že stavba ČOV bude uvedena do zkušebního provozu. 
 

VII. Stanovuje , termín pro dokončení stavby: 12/2020. 
 
 
Odůvodnění  

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní 
úřad obdržel dne 24.01.2019 žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a žádost o vydání společného územního a stavebního povolení ke stavbě podle 
projektové dokumentace „Loukov kanalizace a ČOV, 1. stavba, 1. etapa“, které 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. 
 
Předložená projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby vodního díla 
„Loukov kanalizace a ČOV, 1. stavba, 1. etapa“, kterou ověřil Ing. Petr Pokorný, autorizovaný 
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004332, řeší 
vybudování nové rajonové čistírny odpadních vod v obci Loukov (odkanalizující 1/3 m.č. 
Loukov), stavbu stok M, N, M1, M2 a N1, spojku shybky a shybku, novou výusť do vodního 
toku. Stavba ČOV je stavbou hlavní a stavby vedlejší zahrnují příjezdnou komunikaci, 
chodníky, přístřešek ČOV, přípojku NN. 
 
Byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona  
a ustanovení § 6 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších 
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a to: 

 žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost  
o společné územní a stavební povolení ze dne 24.01.2019, 

 plná moc opravňující společnost ECOFLUID plus s.r.o., Hybešova 725/40, 602 00 Brno, 
IČ: 07108991 zastupovat stavebníka, 

 kopie katastrálních map území, kterých se povolení týká, 

 výpisy z katastru nemovitostí,  

 souhlasy k provedení stavebního záměru podle ust. § 184a stavebního zákona, 
vyznačené na situačních výkresech, s Lesy České republiky, s.p.; Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, p.o.; Radomírem Gaždou a Jiřinou Gaždovou, 

 projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby vodního díla „Loukov 
kanalizace a ČOV, 1. stavba, 1. etapa“, kterou vypracovala společnost ECOFLUID plus 
s.r.o., Hybešova 725/40, 602 00 Brno a kterou schválil Ing. Petr Pokorný, autorizovaný 
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004332, 
v 11/2018, 

 koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, ze dne 
09.04.2019, vydané pod č. j.: MUBPH 8230/2019, jehož součástí je závazné stanovisko 
orgánu územního plánování, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, závazné 
stanovisko orgánu ochrany ovzduší, závazné stanovisko odboru dopravně správního, 
závazné stanovisko z hlediska zákona o odpadech, 

 rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního,  
ze dne 28.01.2019, vydané pod č. j.: MUBPH 2559/2019, 

 závazné stanovisko dotčeného orgánu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru 
dopravně správního ze dne 27.03.2019, vydané pod č. j.: MUBPH 7562/2019, 

 závazné stanovisko dotčeného orgánu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru 
územního plánování a stavebního řádu ze dne 09.04.2019, vydané pod č. j.: MUBPH 
9225/2019, 
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 vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 21.03.2019, vydané pod zn: H18502-
16313664 a ze dne 28.01.2019, vydané pod zn.: H18502-16301350, 

 smlouva společnosti E.ON Distribuce, a.s., o připojení k distribuční soustavě z napěťové 
hladiny nízkého napětí č. 12489759, ze dne 22.02.2019, 

 stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., zastoupenou GridServices, s.r.o., ze dne 
22.01.2019, vydané pod zn.: 5001857441, 

 vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 05.02.2019, vydané pod č. j.: 534142/19, 
 stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p., ze dne 29.11.2018, vydané pod zn.: 

PM-40308/2018/5203/KriB, 
 vyjádření Lesů České republiky, s.p., ze dne 15.02.2019, vydané pod č. j.: 

LCR957/000774/2019, 
 vyjádření Obce Loukov, ze dne 31.01.2019, 
 hydrologické údaje povrchových vod - ČHMÚ, 
 návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. 

 

Podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu příslušný vodoprávní úřad vodoprávní 
řízení přerušil dne 15.03.2019, vydaným usnesením pod č. j.: MUBPH 6692/2019-19, neboť 
předložená žádost neposkytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhovaného záměru  
a současně výzvou v souladu s ustanovením § 94l odst. 6 stavebního zákona a ustanovením 
§ 45 odst. 2 správního řádu vyzval stavebníka k odstranění nedostatků. Žádost byla ve 
stanovené lhůtě doplněna. Podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle ustanovení  
§ 94m odst. 2 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního 
řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením ze dne 17.04.2019, 
pod č. j.: MUBPH 9394/2019 a upozornil je na právo vyjádřit se k podkladům před vydáním 
rozhodnutí. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona  
a v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání  
a ohledání na místě, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jejímu 
provádění. Ve věci povolení k nakládání s vodami stanovil vodoprávní úřad lhůtu v souladu 
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své 
námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohly uplatnit svá závazná stanoviska, 
nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve věci stavby vodního díla 
stanovil vodoprávní úřad lhůtu v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona na 
podání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů nejpozději 
do patnácti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Ve stanoveném termínu 
neobdržel vodoprávní úřad žádná negativní závazná stanoviska, námitky ani důkazy. 
Vodoprávní úřad obdržel sdělení žadatele o změně směrového vedení spojky shybky, 
spočívající v přeložení na pozemek p. č. 6150 v k. ú. Loukov u Bystřice ve svém vlastnictví, 
nebude zasahovat do pozemku p. č. 6151 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem ve 
vlastnictví Radomíra Gaždy a Jiřiny Gaždové (jenž dali k záměru souhlas na situační 
výkres), tedy pozemek v jejich vlastnictví bude sousedit se záměrem a dále nebudou 
dotčena práva ostatních účastníků řízení a dotčených orgánů. Jelikož se jedná  
o rozsáhlou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje vodoprávní úřad 
v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 25 
a § 144 správního řádu dotčeným orgánům a účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. 

 
Podané žádosti na předepsaných formulářích obsahovaly požadované náležitosti a byly 
doloženy přílohami a doklady, které byly směrodatné pro posouzení stavebního záměru  
a vypouštění odpadních vod. V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona se 
povolení k nakládání s vodami vydává na časově omezenou dobu. Vodoprávní úřad vydává 
žadateli povolení na dobu 10 let. Emisní limity vypouštěných odpadních vod splňují nařízení 
vlády. Stavební záměr přezkoumatelný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, 
územně plánovací dokumentací, cíly a úkoly územního plánování byl shledán přípustným. 
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Pozemky dotčené předmětnou stavbou jsou ve vlastnictví žadatele, obce Loukov a k dalším 
stavebním pozemkům byly doloženy souhlasy vlastníků na situačních výkresech. K záměru 
bylo doloženo závazné stanovisko orgánu územního plánování a závazná stanoviska 
dotčených orgánů ke stavbám vedlejším. Speciální stavební úřad konstatoval, že stanoviska 
dotčených orgánů nebyla záporná, ani protichůdná. Stanovené podmínky ve výroku 
rozhodnutí vyplývají z příslušných ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, 
předložená stanoviska dotčených orgánů, včetně jejich požadavků, byla rovněž zahrnuta do 
podmínek tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad stanovil, že předmětnou stavbu vodních děl 
lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 119 stavebního 
zákona. Podmínky správců technické a dopravní infrastruktury území byly zahrnuty do 
podmínek tohoto rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že příslušná stanoviska a vyjádření 
jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace, v níž jsou zohledněny a zapracovány, 
vodoprávní úřad, v zájmu zachování přehlednosti výrokové části rozhodnutí, již nepřepisoval 
do výroku rozhodnutí jejich doslovná znění textů vyjádření a tato ve výroku (v příslušné 
podmínce) identifikoval číslem jednacím nebo spisovou značkou, popř. datem vydání 
příslušné písemnosti. 
 
Ve společném územním a stavebním řízení v souladu s ustanovením § 94o stavebního 
zákona speciální stavební úřad komplexně posoudil soulad stavebního záměru s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky dotčené technické 
infrastruktury a se závaznými stanovisky dotčených orgánů a zvláštními právními předpisy. 
Dále vodoprávní úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a zahrnuje v odpovídající 
míře obecné požadavky na výstavbu a další náležitosti. K pozemkům dotčeným předmětným 
stavebním záměrem byly doloženy souhlasy jejich vlastníků. 
 
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby vodního díla „Loukov 
kanalizace a ČOV, 1. stavba, 1. etapa“, kterou vypracovala společnost ECOFLUID plus 
s.r.o., Hybešova 725/40, 602 00 Brno a kterou schválil Ing. Petr Pokorný, autorizovaný 
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004332, 
v 11/2018. 

 K řízení bylo pro stavební záměr vydáno koordinované závazné stanovisko Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem, ze dne 09.04.2019, vydané pod č. j.: MUBPH 8230/2019, 
jehož součástí je závazné stanovisko orgánu územního plánování, závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody, závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší, závazné 
stanovisko odboru dopravně správního, závazné stanovisko z hlediska zákona  
o odpadech. 

 Pro stavební záměr bylo vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 
09.04.2019, pod č. j.: MUBPH 9225/2019. 

 Pro stavební záměr bylo vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního, ze dne 27.03.2019, pod č. j.: 
MUBPH 7562/2019. 

 K řízení nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky ze strany účastníků řízení. 
 
Posouzení vodoprávního úřadu:   
 

Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu 
s ustanovením vodního zákona, stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů  
a dospěl k závěru, že stavbou předmětného vodního díla při dodržení výše stanovených 
podmínek a povinností nedojde k ohrožení veřejných zájmů ani nebudou nepřiměřeně 
omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního 
řízení, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  
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Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 115 vodního zákona, § 27 správního řádu a § 94k stavebního zákona.  
Hlavními účastníky řízení jsou Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, v zastoupení 
ECOFLUID plus s.r.o., Hybešova 725/40, 602 00 Brno; 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; 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. Vedlejšími účastníky jsou 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; a další účastníci, převážně identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí – pozemky 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; 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); Jiřina Gaždová, Loukov 150, 768 75 Loukov. Vodoprávní úřad nezjistil další 
osoby, které by mohly být tímto rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech. 
Navržený stavební záměr se nedotkne práv ostatních účastníků správního řízení, a proto 
s nimi nebyl projednáván. 
 
Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,  
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského řadu Bystřice pod 
Hostýnem, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů 
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský 
úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí. Podané odvolání má odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 
 
 

MVDr. Hana Jedonová 
vedoucí odboru životního prostředí      
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem a v obci 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 umožňující 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 (vydání společného a vodoprávního povolení je zpoplatněno součtem sazeb 
poplatků podle položek 17 odst. 1 písm. h) a položky 18. odst. 1. písm. h) a položky 18 odst. 1 písm. f) 
přílohy – sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)  
ve výši 6.000,- byl uhrazen dne 07.05.2019. 
 
 
 
 
 
 
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 
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) 
Jiřina Gaždová, Loukov 150, 768 75 Loukov 

 
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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