
 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ  DIČ www.frydlantno.cz 
Komerční banka a.s. 00296 651                                                       CZ00296 651 tel.:   558 604 111 
pobočka Frýdek-Místek          
č.účtu: 19-1322781/0100   ISDS: 7fvbegw 
 
   

 
 

                           - dle rozdělovníku -  

 
 

 
Veřejná vyhláška  

ROZHODNUTÍ  

Společné povolení stavby vodního díla - splaškové kanalizace 
v k.ú. Metylovice 

Výroková část  
 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, 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. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  

žadateli, kterým je:  

Obce Metylovice,  IČ: 00535991, se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice  

vydává 

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 15 odst. 6 vodního zákona a ustanovení § 94j - 94p 
stavebního zákona 

společné povolení 

k provedení stavby vodního díla „Metylovice – kanalizace 3. stavba“ na pozemcích parc. č. 2046/3, 2058/2, 
1088/9, 1090/2, 297/2, 2038/6, 1086/3, 1086/2, 1089/5, 1089/2, 1089/4, 1092/1, 1092/8, 1092/9, 
1092/10, 1092/3, 1092/4, 1092/19, 2057/8, 2057/1, 1086/7, 1074/12, 1092/5, 1086/16, 1086/15, 
1074/17, 1074/14, 2099/22, 2189, 130/1, 1084/8, 1092/2, 1085/7, 1084/5, 1084/9, 1084/7, 1084/13, 
1082/2, 2045/3, 2060/1, 561, 562, st. 84, 525/148, 525/100, 525/58, 525/116, 525/126, 525/35, 563, 
2026/1, 565/2, 566, 567, 570/2, 2038/4, 773, 2099/21, 2099/22, 2099/23, 571, 575/1, 600/19, 525/113, 
600/12, 605, 771, 2156, 532/8, 546/5, 2031/1, 544/13, 543/7, 552/3, 543/1, 2044/2, 2044/1, 748/1, 
745/5, 2043/2, 606/3, 601/8, 601/10, 606/5,606/1, 600/31, 600/1, 2038/1, 606/7, 2044/4, 749, 735/1, 
734/1, 723/7, 2044/8, 708/1, 615/10, 615/9, 615/3, 613/16, 613/13, 2099/9, 600/25, 598/2, 600/26, 
525/56, 525/80, 1084/1, 1074/13 a st. 270 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice, kraji Moravskoslezském.  

Popis stavby:  

Jedná se liniovou stavbu podzemního vedení kanalizační sítě a čerpací stanice v rozsahu: 
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SO 101 – Kanalizace: 

Stoky stoka C     DN 250 PP  1 265,00 m 
stoka C1     DN 250 PP     464,00 m 
stoka C2     DN 250 PP     186,00 m 
stoka C2-1     DN 250 PP       70,00 m 
stoka C3     DN 250 PP     226,00 m 
stoka C4     DN 250 PP     499,00 m 
stoka C5     DN 250 PP     236,00 m 
stoka C5-1     DN 250 PP     248,00 m 
stoka C5-2     DN 250 PP       67,00 m 
stoka C6     DN 250 PP     239,00 m 
stoka C6-1     DN 250 PP     142,00 m 
stoka C7     DN 250 PP       44,00 m 
stoka D     DN 250 PP     901,00 m 
stoka D1     DN 250 PP       51,00 m 
stoka D2     DN 250 PP       11,00 m 
stoka D3     DN 250 PP       10,00 m 
stoka D4     DN 250 PP       24,00 m 
stoka D5     DN 250 PP     217,00 m 
stoka D6     DN 250 PP            32,00 m  
stoka E      DN 250 PP            65,00 m 
ČS-1 přítok     DN 250 PP       17,00 m 

Stoky celkem     DN 250 PP  5 014,00 m 

Odbočky pro napojení kanalizačních přípojek DN 150 PP  125 ks     338,30 m 
DN 200 PP    10 ks        36,70 m 

Odbočky celkem       135 ks     375,00 m 

Stoky a odbočky celkem: 5 389,00 m  

Součástí stavby nejsou kanalizační přípojky. Tyto budou realizovány dodatečně na náklady jednotlivých 
vlastníků napojovaných nemovitostí. Napojení kanalizačních přípojek do odboček je možné po dokončení 
stavby, ukončení kolaudačního řízení a předání stavby do užívání budoucímu provozovateli. 
 
Stavba kanalizační sítě včetně odboček bude prováděna otevřeným výkopem kanalizačních rýh. Navržená 
splašková kanalizační síť bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci ve dvou místech, a to na pozemku 
parc.č. 613/16 v k.ú. Metylovice (napojeno na stávající splaškovou kanalizaci DN 300 PVC v provozování 
SmVaK Ostrava a.s.) a na pozemku parc.č. 525/116 k.ú. Metylovice (napojeno na stávající splaškovou 
kanalizaci DN 250 PVC v provozování SmVaK Ostrava a.s., přes čerpací stanici). Na kanalizaci budou osazeny 
betonové šachty DN 1000 s poklopy bez odvětrání. Šachty DN 600 jsou navrženy na stokách v místech, kde z 
prostorových důvodů nebo ochranných pásem stávajících podzemních vedení nebylo možné navrhnout 
šachty DN 1000. 

Navrhovaná trasa stok bude zejména v komunikacích prováděna v souběhu se stávajícím podzemním 
vedením inženýrských sítí vodovodních řadů, telekomunikačních kabelů, plynovodu STL a vedení NN, včetně 
jejich přípojek k rodinným domům. Stoky budou tato podzemní vedení opakované křížit. Během provádění 
stavby musí být přijata opatření a ochrana podzemních vedení a zařízení inženýrských sítí tak, aby bylo 
zabráněno jejich poškození. 

Na pozemku parc. č. 615/3 je podle informací vlastníka tohoto dotčeného pozemku vybudována meliorační 
síť, jejíž přesná poloha není zjištěna. Pokud při stavbě stoky D dojde ke křížení melioračního potrubí, musí 
být zachována její funkce. Dojde-li k při zemních pracích k jeho přerušení nebo poškození, musí být na 
náklad zhotovitele stavby toto meliorační potrubí uvedeno do původního stavu. Před zásypem kanalizační 
rýhy musí být ke kontrole přizván vlastník pozemku a udělen jeho písemný souhlas k zásypu rýhy.  
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Vzhledem k plánovanému polnímu sjezdu na pozemek parc. č. 615/3 bude před tímto pozemkem 
kanalizační potrubí stoky D v délce 12,00 m uloženo na podkladní betonovou desku s obetonováním podle 
vzorového výkresu č. D.1.2.1-5.2. Tato úprava umožní realizaci sjezdu podle ČSN 73 6110/Z1 a ČSN 736102 
zajistí dostatečnou statickou únosnost pro přejezd zemědělské techniky. V současné době je plánovaný 
sjezd ve fázi zpracování samostatné projektové dokumentace, proto vlastník dotčeného pozemku upřesní 
místo sjezdu dodatečně před zahájením stavby kanalizační sítě.  

 
V souběhu části úseku navrhované stoky „C1“ DN 250 PP mezi šachtami Š 1/1 až Š 1/3  (staničení stoky C1 
8,50 m až 65,20 m) plánuje společnost METVEST s.r.o. na pozemku stavebníka parc. č. 525/126 vybudovat 
technickou infrastrukturu pro budoucí zástavbu rodinných domů. Součásti tohoto stavebního záměru je 
stavba podzemních vedení inženýrských sítí. Jejich plánovaná poloha je vyznačena v koordinační situaci a 
podrobné situaci podle projektové dokumentace „Technická infrastruktura – Metylovice“, vypracované 
projektantem ing. Martin Limanovským v 04/2020, zakázka č. 202008. 
Ke vzájemnému dotčení ochranných pásem dojde pouze mezi navrhovanou stokou C1 a plánovanou stokou 
dešťové kanalizace METVEST s.r.o.., vzájemná nejmenší dovolená vodorovná a svislá vzdálenost bude 
podle ČSN 73 6005 splněna. U těchto stok dojde ke vzájemnému křížení bez výškové nebo směrové kolize.  
Před zahájením stavby stoky „C1“ je nutné provést ověření polohy a zahloubení skutečného provedení 
dešťové kanalizace METVEST (pokud bude stavba realizována). V případě zjištění odchylky realizace oproti 
projektové dokumentaci bude tato skutečnost řešena v součinnosti s projektantem v rámci autorského 
dozoru nad prováděním stavby a budoucím provozovatelem kanalizační sítě. Před záhozem rýhy budou ke 
kontrole uložení stoky C1 přizváni zástupci METVEST s.r.o. a budoucí předpokládaný provozovatel SmVaK 
Ostrava a.s.. O provedené kontrole a souhlasu se zásypem rýhy bude proveden zápis.  
 
Stavba kanalizační sítě bude křížit krajskou silnici č. III/48416 v km 1,360 – 2,400. Stavba kanalizace bude 
provedena před plánovanou rekonstrukcí vozovky. Z tohoto důvodu není nutné provádět protlaky 
kanalizačních potrubí pod komunikací. Křížení bude provedeno výkopy otevřených rýh s uložením 
kanalizačního potrubí tak, aby krytí nad potrubím bylo nejméně 1,80 m. 

Stavbou budou dotčeny rovněž bezejmenné vodní toky IDVT 10212873, 10212087 a 10213550, které budou 
navrhované stoky křížit celkem 6x. Stoka „C“ kříží bezejmenný potok v místě místní komunikace podchodem 
pod stávajícím zatrubněním betonovými rourami DN 400 bet. Stoka „C2“ kříží bezejmenný potok v místě 
zatravněného terénu nad stávajícím propustkem z ŽB rámové propusti. Stoka „D“ kříží bezejmenný potok v 
místě sjezdu u RD č.p. 320 podchodem pod stávajícím zatrubněním betonovými rourami DN 400 bet. 

Stoky C1, D4 a E kříží otevřená koryta bezejmenných vodních toků podchodem s krytím nad navrhovaným 
kanalizačním potrubím min. 1,20 m. V souladu se stanoviskem správce vodních toků Povodí Odry s.p. bude 
kanalizační potrubí stok pod vodními toky uloženo do chrániček s přesahy min. 1,00 m na obě strany 
břehové čáry. Chráničky budou provedeny z trub DN 400 PP (SN 12) se zaslepením na obou koncích 
těsnícími manžetami typu N. V chráničkách bude potrubí uloženo pomocí rektifikačních kluzných objímek 
typu RACI. Opevnění břehů a koryt vodních toků nebude prováděno. 

Navrhovaná kanalizační síť bude zaústěna ve dvou místech do stávajícího sběrače „C“ DN 300, který odvádí 
splaškové vody z přilehlé lokality obce do již uvedené čistírny odpadních vod ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
Stoky jsou navrženy gravitační. Součástí stavby je samostatný objekt SO 102 „Čerpací stanice“, který bude 
splaškové vody ze stoky C do tohoto sběrače přečerpávat pomocí stávajícího výtlačného potrubí DN 80 
PEHD. 

Součástí stavby je zpětné obnovení zpevněného povrchu a podkladních vrstev vozovek dotčených 
komunikací a zpětné obnovení dotčených zatravněných ploch včetně rozprostření ornice a osetí travním 
semenem. 

Stavba splaškové kanalizace a čerpací stanice není vázána na žádné další podmiňující ani související 
investice. 
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SO 102 Čerpací stanice ČS 1 

V souvislosti s výškovou konfigurací terénu kanalizovaného území je nutno vybudovat novou čerpací stanici 
splaškových vod náhradou za stávající, která má nedostatečnou kapacitu a je v nevyhovujícím stavu. 

Čerpací stanice ČS 1 typu AS PUMP EO/PB/SV bude umístěna na parcele č. 525/148 v k.ú. Metylovice. 
Čerpací stanice je kompletizovanou dodávkou výrobce čerpací stanice. 

Čerpací stanice ČS 1 sestává z mokré čerpací jímky a přilehlé suché armaturní komory. Mokrá jímka ČS je 
řešena jako válcová dvouplášťová jímka o světlém průměru 3280 mm a vnitřní konstrukční hloubce 5940 
mm, zhotovená z PP-desek, která je po vybetonování mezikruží na místě stavby samonosná. Přilehlá suchá 
armaturní komora je navržena monolitická, světlosti 1800x1200x2300 mm. Čerpací stanice je osazena 
dvěma odstředivými ponornými kalovými čerpadly s vířivými oběžnými koly. Provozní bod předmětného 
čerpadla činí cca Q = 4+5 l/s, H = 21 m. Čerpací stanice je dále osazena česlicovým košem, magneticko-
indukčním průtokoměrem, příslušným rozvodným potrubím a armaturami a vstupním žebříkem.  

Stávající čerpací stanice plní funkci čerpávání splaškových vod do výtlačného potrubí DN 80 PE. Z tohoto 
důvodu bude stavba nové čerpací stanice ČS-1 realizována bez přerušení provozu této čerpací stanice. 

Vzhledem k omezené ploše pozemku je nová ČS-1 navržena v těsné blízkosti vedle stávající čerpací stanice a 
zasahuje do prostoru, na kterém je umístěn stávající rozvaděč NN. Z tohoto důvodu je nutné v první fázi 
vybudovat nový rozvaděč NN (RM), na který se dočasně napojí stávající čerpací stanice. Následně bude 
vybudována mokrá jímka a armaturní komora ČS-1 včetně strojně-technologického elektrotechnologického 
vybavení. Po dokončení stavby a splnění podmínek pro uvedení do trvalého provozu (předepsané zkoušky, 
revize, zkušební provoz) bude do ČS-1 propojeno kanalizační potrubí stoky C (vč. stoky „Trasa 5“ stavebníka 
METVEST s.r.o., pokud bude provedena). V závěrečné fázi bude stávající čerpací stanice zrušena vybouráním 
a provedeny terénní úpravy včetně zpevněné plochy u ČS-1.    

Během provádění stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit stávající čerpací stanici tak, aby nedošlo k 
jejímu poškození nebo ohrožení provozu až do doby jejího zrušení. Stěny hloubené jámy pro stavbu mokré 
jímky a armaturní komory ČS-1 musí být do doby úplného zásypu zajištěny proti uvolnění zeminy, viz násl. 
odst. 2.1 „Zemní práce“ a příslušné předpisy k ochraně zdraví osob. Stavební práce pod úrovní terénu 
mohou být prováděny za vhodných klimatických podmínek. 

Základní návrhové parametry ČS 1: 

Počet ekvivalentních obyvatelů (EO)       900 EO 
Specifická spotřeba vody                      130 l/EO/den 
Průměrný přítok Qp      117,00 m3/d                          1,35 l/s 
Denní maximum Qm (k = 1,5)     175,50 m3/d = 7,32 m3/h = 2,03 l/s 
Hodinové maximum Qh (k=4,4)                  456,30 m3/d         5,28 l/s 
 
Havarijní hladina akumulačního prostoru je v mokré jímce navržena na 6-ti hodinovou havarijní rezervu. 

Stávající čerpací stanice plní funkci čerpávání splaškových vod do výtlačného potrubí DN 80 PE. Z tohoto 
důvodu bude stavba nové čerpací stanice ČS-1 realizována bez přerušení provozu této čerpací stanice. 

Vzhledem k omezené ploše pozemku je nová ČS-1 navržena v těsné blízkosti vedle stávající čerpací stanice a 
zasahuje do prostoru, na kterém je umístěn stávající rozvaděč NN. Z tohoto důvodu je nutné v první fázi 
vybudovat nový rozvaděč NN (RM), na který se dočasně napojí stávající čerpací stanice. Následně bude 
vybudována mokrá jímka a armaturní komora ČS-1 včetně strojně-technologického elektrotechnologického 
vybavení. Po dokončení stavby a splnění podmínek pro uvedení do trvalého provozu (předepsané zkoušky, 
revize, zkušební provoz) bude do ČS-1 propojeno kanalizační potrubí stoky C (vč. stoky „Trasa 5“ stavebníka 
METVEST s.r.o., pokud bude provedena). V závěrečné fázi bude stávající čerpací stanice zrušena vybouráním 
a provedeny terénní úpravy včetně zpevněné plochy u ČS-1.    

Během provádění stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit stávající čerpací stanici tak, aby nedošlo k 
jejímu poškození nebo ohrožení provozu až do doby jejího zrušení. Stěny hloubené jámy pro stavbu mokré 
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jímky a armaturní komory ČS-1 musí být do doby úplného zásypu zajištěny proti uvolnění zeminy, viz násl. 
odst. 2.1 „Zemní práce“ a příslušné předpisy k ochraně zdraví osob. Stavební práce pod úrovní terénu 
mohou být prováděny za vhodných klimatických podmínek. 

SO 301 Přeložka vodovodní přípojky 

Součástí stavby je přeložení stávající vodovodní přípojky k domu čp. 459. Stávající potrubí DN 25 – 1“ PE 
(D 32) zasahuje do ochranného pásma projektované kanalizace – stoky C2 a C2-1. Vodovodní přípojku je 
nutno v délce 37,00 m přeložit mimo ochranné pásmo splaškové kanalizace, přeložka vodovodní přípojky 
bude křížit kanalizační stoku C2 DN 250 PP. 
Přeložka vodovodní přípojky se navrhuje z potrubí koextrudovaného dvouvrstvého PE 100 RC SDR 11 DN 25 
mm (D 32). 

Účel stavby: odvádění splaškových vod ze stávající a budoucí zástavby rodinných domů gravitačním 
způsobem do čerpací stanice ČS 1 a odtud přečerpáváním do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu a 
čistírny odpadních vod ve Frýdlantu nad Ostravicí.  

Povolení ke stavbě tohoto vodního díla je v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a v souladu 
s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Metylovice, kanalizace – 3. stavba“, 
datum květen 2021, zak. číslo: 21001.1, zodpovědný projektant Ing. Václav Kopecký, autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1101057), ověřené ve vodoprávním řízení.  

2. Stavebník oznámí před započetím prací vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět. 

3. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného díla budou nahrazeny 
v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném 
znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud. 

4. Při stavebních a realizačních pracích budou dodrženy požadavky uvedené v § 11 a 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a stavba bude probíhat pouze 
v době denní.  

5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího 
stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín 
dokončení stavby. 

6. Zhotovitel stavby vodního díla povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání 
kontrolním orgánům a jehož originál po dokončení stavby předá stavebníkovi. 

7. Prováděním stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a k narušení 
odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 

8. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavbě, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

9. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím 
k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. 
Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i 
v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.  

10. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo 
na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před 
záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení. 

11. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených 
vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je 
o nebezpečí možného úrazu. V ochranných pásmech nebudou používány žádné mechanizační 
prostředky nebo nevhodné nářadí a práce bude prováděna s nejvyšší opatrností. 

12. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních 
prací, min. však 15 dnů předem. 
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13. Případné obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami a budou zajištěny před 
prověšením a poškozením. 

14. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny. 
15. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům 

stavbou dotčených pozemků. 
16. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 
17. Přebytečná zemina z výkopů nesmí být použita k zahrnování ploch pozemků, které nesouvisí se 

stavbou. 
18. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do konce roku 2023. 
19. Za správnost, proveditelnost a funkčnost staveb vodního díla zhotovených podle projektové 

dokumentace odpovídá projektant. 
20. Při realizaci stavby bude dodržena podmínka vyplývající z vyjádření společnosti METVEST s.r.o., IČ 

06660240, Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek k projektové dokumentaci: 
-  Před záhozem budou přizváni oprávnění zástupci stavebníka, firmy METVEST s.r.o. a příslušného 

střediska společnosti SmVaK a.s. ke kontrole místa křížení, souběhu a místa zásahu do pozemků s 
plánovanou výstavbou inženýrských sítí a pozemních komunikací. Tato kontrola bude zaznamenána 
ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu 
o provedené kontrole zástupci uvedených subjektů nesouhlasíme s udělením kolaudačního 
souhlasu.  

21. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory ze dne 
24.1.2022, zn. 9773/V039809/2022/KO: 

 
-  Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností 

investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK 
Ostrava a.s.  

-  Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel.č.: 558 402 
143, středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel.č.: 558 639 143, kanalizacefm@smvak.cz. V 
případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkovi a provozovateli 
případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.  

-  V předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani 
v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze 
orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce 
uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka. 

-  V předmětné lokalitě se připravuje výstavba kanalizačního řadu, jehož investorem je společnost 
METVEST s.r.o. Pro získání informace o termínu realizace, plánované trase a hloubce uložení nutno 
kontaktovat investora uvedeného vodního díla. V případě provozování uvedeného zařízení ze strany 
SmVaK Ostrava a.s. nutno respektovat v rámci realizace níže uvedené podmínky i vůči tomuto 
zařízení. 

-  Nová kanalizace bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku Obce Metylovice, který 
SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 00535991/SONP/FM/K/2010. V rámci 
stavebního řízení předmětného díla provozně souvisejícího se zařízením v provozování SmVaK 
Ostrava a.s. je investor povinen zajistit provozovatele vodního díla (osobu oprávněnou dle ustanovení 
zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění). SmVaK Ostrava a.s. nabízí investorovi díla zajišťování 
provozování uzavřením příslušné provozní smlouvy. Návrh provozní smlouvy bude řešen po doložení 
stavebního povolení řešené kanalizace s nabytím právní moci vydaným příslušným vodoprávním 
úřadem. Faktické provozování ze strany SmVaK Ostrava a.s. pak je možné po uvedení vodního díla do 
trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) a splnění ostatních podmínek dle předmětné 
smlouvy.  

-  V případě, že investor uvažuje o provozování předmětné kanalizace ze strany SmVaK Ostrava a.s., 
požadujeme oznámit datum zahájení realizace a konání kontrolních dnů stavby kanalizace, aby mohla 
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být případně provedena kontrola stavby ze strany zástupců SmVaK Ostrava a.s. jako budoucího 
provozovatele. 

- S ohledem na kolizi navrhované kanalizace, resp. šachet na kanalizačních odbočení se zařízením 
v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před realizací, nejpozději však do 31.3.2022, uzavřít 
dohody o činnosti v ochranném pásmu vodovodu. Návrh dohod na řešení kolize se zařízením 
v majetku SmVaK Ostrava a.s. a v majetku obce provozovaného SmVaK Ostrava a.s. budou zaslány do 
14-ti dnů ode dne vydání tohoto stanoviska.    

-  Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, 
s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).  

       -  Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou 
prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a 
zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván 
zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. 
Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení 
této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení 
dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.   

- Kvalitu položení potrubí, zásypu a dodržení spádových poměrů uložení potrubí dle PD prokáže 
zhotovitel provedením prohlídky tel. kamerou s měřením spádu a přípustné ovality profilu potrubí se 
zajištěním obrazového záznamu a písemného protokolu. 

- Upozorňujeme, že kvalitu provedeného díla z hlediska dodržení montážních postupů pokládky 
trubního materiálu prokáže zhotovitel provedením zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN za účasti 
pracovníků SmVaK Ostrava a.s. Kanalizace musí být 100% vodotěsná. 

- Před záhozem a ke zkoušce vodotěsnosti požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava 
a.s. (viz výše). Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného 
protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a 
zkoušce vodotěsnosti) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního 
souhlasu. 

- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. 
požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, viz níže.  

- Při křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. a také s vodovodní, resp. kanalizační 
přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 
a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací 
požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

- V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní 
kanalizace nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet 
odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních 
kanalizací). 

- Křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 
45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad ve 
vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, 
hydrantů, domovních uzavíracích ventilů), kanalizačních šachet. U křížení v místě vodárenských 
šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.  

- Stavby pevných konstrukcí (včetně umístění šachty kanalizační) požadujeme umístit mimo ochranné 
pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 
274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu  

- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m, 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od 
vnějšího líce. 
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- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod. 
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí 

vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním 
vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační 
poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu. 

- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa 
křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána 
ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného 
dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením 
kolaudačního souhlasu.  

- Kanalizační řad musí být před záhozem zaměřen polohově v souřadnicích JTSK a výškově v Bpv. 
- Požadujeme předložit souhlas společnosti METVEST s.r.o. s umístěním budoucí obecní splaškové 

kanalizace do ochranného pásma jejich plánované kanalizace. Souhlas, případně jinou formu 
projednání nutno předložit nejpozději před realizací stavby příslušnému stavebnímu úřadu, případně 
SmVaK Ostrava a.s., pokud bude provozovatelem jedné ze stok. Obě stavby nutno koordinovat. 

- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomocí protlaku, požadujeme přesnou hloubku 
uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava 
a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole zápichové jámy před zpětným 
zásypem, pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O 
provedených kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby. Bez 
uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně uvedení stavby do trvalého 
provozu  

- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na 
vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou 
potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po 
dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke 
zmiňovanému zařízení. 

- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození. 
- V případě kolize s vodovodní, kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a 

ČSN 73 6005. 
-  Po ukončení prací na obnově povrchů bude řešená lokalita fyzicky předána (vodovodní šoupátka, 

hydranty) za účasti pracovníků střediska vodovodních sítí Frýdek-Místek (tel. 558 402 143), 
střediska kanalizačních sítí Frýdek-Místek (tel. 558 639 143) - kanalizační poklopy. O předání a 
převzetí bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. 

-  Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na kanalizaci v provozování SmVaK 
Ostrava a.s., která je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
provozována ve veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava 
a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – 
tel.: 596 697 198, stavby@smvak.cz. 

-  Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku 
SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300). 

-  V případě, že řešená kanalizace nebude realizována dle standardů SmVaK Ostrava a.s. a v souladu 
s výše uvedenými připomínkami, mohou být tyto nedostatky řešeny v rámci provozní smlouvy a ze 
strany SmVaK Ostrava a.s. nebude zájem v budoucnu o její převzetí do majetku. 

 Podmínky týkající se realizace stavby SO 301: 

-  V dostatečném předstihu před zahájením prací na realizaci přeložky předmětné vodovodní přípojky 
oznámí investor tuto skutečnost středisku  vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel. č.: 558 402 143, se 
kterým dojedná termín, postup a kontrolu prací na přeložce. Zahájení výkopových prací 
doporučujeme až na základě této dohody! 

mailto:stavby@smvak.cz
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- Upozorňujeme, že náklady spojené s úpravou vodovodní přípojky budou hrazeny investorem, přičemž 
montáž, demontáž a dodávku materiálu provede na základě případné objednávky SmVaK Ostrava a.s. 
Výkopové práce zajistí investor. 

- Realizaci přeložky vody je možno zajistit na základě objednávky u SmVaK Ostrava a.s. (dodávka 
materiálu a montáž). Zemní práce zajistí investor. V případě, že dodávku materiálu a montáž 
vodovodní přípojky si zajistí investor sám, upozorňujeme, že použité materiály musí odpovídat 
materiálům schváleným v PD, které jsou v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (informace o 
používaných materiálech v rámci SmVaK Ostrava a.s. jsou přístupné na www.smvak.cz v sekci 
Dodavatelé). 

- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., 
vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb. 

-  Zemní práce v blízkosti stávajících vodovodních přípojek požadujeme provést ručním výkopem. 
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodní 

přípojky v souladu s ČSN 73 6005. 
-  Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. včetně jeho přípojek bude neprodleně oznámeno na 

poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300). 
-  Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme 

předat našemu oddělení na e-mailovou adresu gis@smvak.cz. 
       - Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou,           

požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování. 
22. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti GasNet služby, 

s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 18.3.2021, zn. 5002322946.  
23. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti CETIN a.s., 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 28.2.2021, č.j. 567208/21.  
24. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve sděleních společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly ze dne 22.6.2021 a zn. 001118112882 ze dne 30.8.2021.  
25.  Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory ze dne 17.1.2022, č.j. 
6/2022/00347/Sk: 

- Stavební práce nesmí být prováděny v období zimní údržby silnic tj. od 1.11. do 31.3. kalendářního    
roku.  

- Před zahájením stavebních prací požádá investor zástupce správy silnic o uzavření smlouvy o užívání 
silnice včetně protokolárního předání a převzetí pozemku a Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, 
odbor regionálního rozvoje a stavební úřad vydá rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice. 

- Po dokončení stavby zajistí investor geometrický plán a požádá zástupce naší organizace o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene.  

26. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném  stanovisku Městského úřadu Frýdlant nad 
Ostravicí, orgánu ochrany přírody a krajiny, které je součástí koordinovaného stanoviska Městského 
úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru ŽP č.j. MUFO 36676/2021/KS ze dne 26.1.2021:  

Podmínky k zásahu do významných krajinných prvků bezejmenných vodních toků (IDVT  10212873,  
IDVT 10212087 a IDVT 10213550): 

- Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí a správce vodního toku  Povodí 
Odry s.p., Varenská  3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská  Ostrava, k tomuto záměru pod zn. 
POD/24702/2021/9232/821.05, ze dne 21.01.2022.  

- V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek 
poškozující vodní toky, půdní fond a jejich vegetační kryt. 

- Při realizaci stavby nebude ve vodních tocích skladována výkopová zemina, stavební ani jiný materiál. 
- Při realizaci záměru bude respektován stávající tvar koryt, břehy a jeho okolí. 
- Opevnění koryt vodních toků bude mít minimální rozměry. 

http://www.smvak.cz/
mailto:gis@smvak.cz
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- Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů oznámeny místní organizaci 
Českého rybářského svazu, která zajistí v případě potřeby případný záchranný odlov a transfer ryb 
z ohrožené oblasti vodních toků.  

- Stávající břehová zeleň bude v maximální míře zachována a chráněna před poškozením. Při provádění 
stavebních prací je nutno postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě 
kácení dřevin rostoucích mimo les stavebník požádá o povolení příslušný orgán ochrany přírody dle 
ust. 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., s doložením náležitostí dle vyhlášky 189/2013 Sb., včetně 
doložení souhlasu s kácením správce dotčeného vodního toku. Nezbytné kácení dřevin bude 
realizováno mimo vegetační období, tj. v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku. 

Podmínky ochrany dřevin rostoucích mimo les před jejich poškozením či ničením realizací záměru:  

- V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty 
kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.  Při výkopech 
se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě 
je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření 
ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu 
výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených 
v tomto bodu. 

-  Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou 
stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být 
prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. 

- Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před 
mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) 
vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit 
plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy 
pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 
Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha 
co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech 
možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné 
zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 
Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. 
Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

- Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být 
zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště 
a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být 
zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 
20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci 
z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto 
opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně 
mělce nakypřit. 

- Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební 
činnosti a mechanizací. Případné konflikty lze řešit citlivou lokální redukcí koruny na základě 
odsouhlasení odborného dozoru a v souladu s arboristickými standardy SPPK A02 002 - Řezy stromů. 

27. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření správce povodí a správce vodního toku  Povodí 
Odry s.p., Varenská  3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská  Ostrava zn. 
POD/24702/2021/9232/821.05, ze dne 21.01.2022:  

- Zahájení stavebních prací musí být oznámeno nejméně s třídenním předstihem přímému správci 
vodního toku VHP Frýdek-Místek (tel: 596 657 402, e-mail: frydek_mistek.vhp@pod.cz), včetně 
uvedení kontaktní osoby odpovídající za práce na stavbě. 

tel:596
mailto:frydek_mistek.vhp@pod.cz
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- Po ukončení stavby bude zástupci VHP Frýdek-Místek předána dokumentace skutečného provedení 
a geodetické zaměření stavby v místě křížení otevřených koryt toků (polohopis, výškopis). 

- Stavební a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu toků. 
- Budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek či odpadů vzniklých 

stavební činností do vodních toků. 
- Povodí Odry neponese následky za škody, které vzniknou na vašem majetku vlivem povodňových 

průtoků, ledových jevů a splavenin. 
- Vybudované objekty včetně zabezpečovacích prvků, např. označníky, sloupky a atd. zůstávají 

součástí investorem zřízeného díla a je povinností jeho nebo vlastníka udržovat je v bezpečném a 
provozuschopném stavu. 

28. Stavba vodního díla bude zaměřena v souřadnicích JTSK, bude zanesena do snímku katastrální mapy, 
zaměření bude předloženo k žádosti o kolaudační souhlas. 

29. K žádosti o kolaudační souhlas budou mimo jiné předloženy protokol o zkoušce vytyčovacích vodičů a 
protokol o tlakové zkoušce kanalizačního potrubí.  

30. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu. 

31. Při provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality životního prostředí. Hluk a prašnost musí být 
eliminovány na co nejnižší míru. 
 

Účastníky řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: 

GasNet Služby, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice 
CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské 
Hory 
Jiří Michna, nar. 28.6.1988, Metylovice č. p. 311, 739 49 Metylovice 
Petra Michnová, nar. 8.4.1988, Metylovice č.p. 311, 739 14 Metylovice 
Zdeněk Pavlásek, nar.  11.11.1960, Metylovice č. p. 248, 739 49 Metylovice 
Věra Pavlásková, nar. 18.8.1959, Metylovice č. p. 248, 739 49 Metylovice 
Petr Lanča, nar. 3.5.1984, Metylovice č. p. 254, 739 49 Metylovice 
Ing. Martin Skalický, nar. 9.3.1965,  J. Jabůrkové 1601, 738 01 Frýdek-Místek 
Petra Skalická, nar. 24.7.1957,  J. Jabůrkové 1601, 738 01 Frýdek-Místek 
Jarmila Šimková, nar. 29.9.1958, Metylovice č. p. 464, 739 49 Metylovice 
Pavel Pečinka, nar. 19.5.1970, Metylovice č. p. 397, 739 49 Metylovice 
MUDr. Zina Dlouhá, nar. 6.5.1953, Metylovice č. p. 461, 739 49 Metylovice 
Dominika Drmelová, nar. 23.10.1986, Metylovice č. ev. 121, 739 49 Metylovice 
Mgr. Helena Švecová, nar. 27.11.1972, Ke Kůtám 36, 739 42 Frýdek-Místek-Chlebovice 
Stanislav Gabzdyl, nar. 12.6.1974, Masarykova třída 948, 735 14 Orlová-Lutyně 
Žaneta Gabzdylová, nar. 5.11.1979, Masarykova třída 948, 735 14 Orlová-Lutyně 
Ing. Martin Pščolka, nar. 28.12.1988, Maroldova 3004/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Ing.Tereza Pščolková, nar. 1.7.1992, Třešňová 1860, 735 32 Rychvald  
Ing. Iveta Ječmík Skuherská, nar. 15.2.1964, Metylovice č. p. 262, 739 49 Metylovice 
Miroslav Michal Novotný, nar. 20.6.1960,  Metylovice č. p. 500, 739 49 Metylovice 
Ing. David Foniok, nar. 13.3.1974, Petřvaldská 684/53, 715 00 Ostrava-Michálkovice 
Ladislav Urbančík, nar. 8.3.1978,  Metylovice č. p. 642, 739 49 Metylovice 
Marek Bielský, nar. 2.2.1981,  Metylovice č. p. 10, 739 49 Metylovice 
Michal Bílek, nar. 12.10.1979,  Metylovice č. p. 305, 739 49 Metylovice 
MUD. Libor Gajdušek, nar. 31.5.1974, Pod Zbrojnicí 447, 735 61 Chotěbuz 
Martina Kopřivová, nar. 7.6.1976, Slunečná 301, 738 01 Frýdek-Místek 
Miroslav Hůla, nar. 28.3.1938,  Metylovice č. p. 297, 739 49 Metylovice 
Martin Polach, nar. 3.10.1981, Lískovecká 2704, 738 01 Frýdek-Místek 



12 
 

Eva Hůlová, nar. 29.10.1960,  Metylovice č. p. 297, 739 49 Metylovice 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 00 
Ostrava-Přívoz 
JUDr. Antonín Fajkus, nar. 5.9.1946, Metylovice č. p. 243, 739 49 Metylovice 
Alena Fajkusová, nar. 25.7.1946, Metylovice č. p. 243, 739 49 Metylovice 
Ing. Petra Chumová, nar. 4.8.1988, Březce 782, 783 13 Štěpánov 
MUDr. Jena Svobodová, nar. 14.5.1940,  Metylovice č. ev. 157, 739 49 Metylovice 
PhDr. Jiří Svoboda CSc., nar. 19.1.1931,  náměstí Antonie Bejdové 1795/4, 708 00 Ostrava-Poruba 
Roman Kubina, nar. 12.1.1985,  Janáčkova 1454, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Stanislav Gřibčík, nar. 21.7.1947, Hlavní třída 1063/1, 708 00 Ostrava-Poruba, 
Marie Gřibčíková, nar. 1.10.1949, Hlavní třída 1063/1, 70800 Ostrava-Poruba, 
Marian Bartoněk, nar. 26.1.1968, Janáčkova 1453, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Šárka Bartoňková, nar. 15.6.1971, Janáčkova 1453, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Věra Drabíková, nar. 13.4.1947,  Ostravská 630, 738 01 Frýdek-Místek 
Mgr. Alice Dužíková Kramářová, nar.21.7.1956,  Bezručova 171, 738 01 Frýdek-Místek 
Iva Přívratská, nar. 7.12.1978,  Metylovice č. p. 480, 739 49 Metylovice 
Jiří Přívratský, nar. 28.7.1975,  Metylovice č. p. 480, 739 49 Metylovice 
Radomíra Štefková, nar. 1.10.1960,  Metylovice č. p. 374, 739 49 Metylovice 
Ing. Pavel Špůr, nar. 6.1.1965,  Rožkova 1909, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí 
Danuše Veličková, nar. 11.12.1951, Palackého 1437, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Dana Kociánová, nar. 6.7.1971,  Metylovice č. p. 459, 739 49 Metylovice 
Leoš Mitrenga, nar. 4.5.1964, Metylovice č. p. 484, 739n49 Metylovice 
Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200 
Metylovice č.p. 1, 739 49 Metylovice 
Ludmila Kokšová, nar. 16.8.1956,  5. května 902, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Lukáš Volník, nar. 16.9.1985, Palkovice č. p. 543, 739 41 Palkovice 
Mgr. Jana Boráková, nar. 24.7.1991,  Metylovice č. p. 238, 739 49 Metylovice 
Mgr. Kristýna Závodná, nar. 25.9.1996,  Hlavní 1374, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Milan Svoboda, nar. 27.3.1991, Pavlíkova 1704, 738 01 Frýdek-Místek 
Petr Drabina, nar. 22.7.1987, Metylovice č. p. 228, 739 49 Metylovice 
Iveta Bílková, nar. 14.5.1968, Metylovice č. p. 204, 739 49 Metylovice 
Olga Ruttová, Pionýrů 1265, 22.4.1956, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
René Čupa, nar. 9.8.1976,  Metylovice č. p. 91, 739 49 Metylovice 
Jana Kahánková, nar. 2.2.1969,  Metylovice č. p. 19, 73949 Metylovice 
Ing. Jan Kula, nar. 31.1.1959, Jana Maluchy 202/49, 700 30 Ostrava-Dubina 
Tomáš Klodner, nar. 29.6.1980, Metylovice č. p. 426, 739 49 Metylovice 
Jarmila Hadérková, nar. 11.9.1967, Výškovická 2607/66, 70030 Ostrava-Zábřeh 
Miroslava Konvičková, nar. 26.2.1981, Metylovice č. p. 426, 739 49 Metylovice 
METVEST s.r.o., IČ 06660240, Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek 
Roman Znamec, nar. 2.10.1973, Metylovice č. p. 107, 739 49 Metylovice 
Jana Znamcová, nar. 14.10.1976, Metylovice č. p. 107, 739 49 Metylovice 
Robert Zsigmond, nar. 12.9.1958, Metylovice č. p. 479, 739 49 Metylovice 
Mária Zsigmondová, nar. 12.3.1955,  Metylovice č. p. 479, 739 49 Metylovice 
 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto 
rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 

Odůvodnění 

Obce Metylovice,  IČ: 00535991, se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice požádala dne 8.11.2021 o 
společné územní a stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Metylovice – kanalizace 3. stavba“ na 
pozemcích parc. č. 2046/3, 2058/2, 1088/9, 1090/2, 297/2, 2038/6, 1086/3, 1086/2, 1089/5, 1089/2, 
1089/4, 1092/1, 1092/8, 1092/9, 1092/10, 1092/3, 1092/4, 1092/19, 2057/8, 2057/1, 1086/7, 1074/12, 
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1092/5, 1086/16, 1086/15, 1074/17, 1074/14, 2099/22, 2189, 130/1, 1084/8, 1092/2, 1085/7, 1084/5, 
1084/9, 1084/7, 1084/13, 1082/2, 2045/3, 2060/1, 561, 562, st. 84, 525/148, 525/100, 525/58, 525/116, 
525/126, 525/35, 563, 2026/1, 565/2, 566, 567, 570/2, 2038/4, 773, 2099/21, 2099/22, 2099/23, 571, 
575/1, 600/19, 525/113, 600/12, 605, 771, 2156, 532/8, 546/5, 2031/1, 544/13, 543/7, 552/3, 543/1, 
2044/2, 2044/1, 748/1, 745/5, 2043/2, 606/3, 601/8, 601/10, 606/5,606/1, 600/31, 600/1, 2038/1, 606/7, 
2044/4, 749, 735/1, 734/1, 723/7, 2044/8, 708/1, 615/10, 615/9, 615/3, 613/16, 613/13, 2099/9, 600/25, 
598/2, 600/26, 525/56, 525/80, 1084/1, 1074/13 a st. 270 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice, kraji 
Moravskoslezském dle § 94j - § 94p stavebního zákona. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona. Doklady 
prokazující vlastnická práva k pozemkům si vodoprávní úřad ověřil v katastru nemovitostí a jsou součástí 
spisového materiálu.  

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ, orgán územního plánování vydal souhlasné závazné 
stanovisko ve věci předmětné stavby pod č.j. MUFO 1320/2022 dne 11.1.2022, které je součástí 
koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č.j. MUFO 36676/2021/KS ze dne 
26.1.2022. Dle tohoto závazného stanoviska je povolovaná stavba kanalizačního řadu v souladu s územním 
plánem Metylovice, včetně změny č. 1, a uvedeným záměrem dochází k naplňování cílů územního plánování 
a k naplňování úkolů územního plánování tak, jak je stanovil vydaný územní plán Ostravice, neboť jím 
vytvořené předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území se záměrem naplňují. 

Vodoprávní úřad přípisem ze dne 21.12.2021 pod značkou MUFO 41274/2021 oznámil zahájení 
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a dal účastníkům 
řízení a jejich zástupcům ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona možnost uplatnit své 
námitky, popř. důkazy a dotčeným orgánům svá závazná stanoviska k předmětu vodoprávního řízení. 
Současně podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu stanovil termín pro vyjádření se k podkladům 
rozhodnutí na dny 24.1.2022 až 27.1.2022. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo toto oznámení 
vyvěšeno dne 21.12.2021 i na úřední desce a sňato z úřední desky bylo dne 6.1.2022. 

Vodoprávní úřad obdržel dne 3.1.2022 e-mailem upozornění na nesprávně uvedené účastníky řízení dle § 
27 odst. 1 správního řádu, konkrétně se jedná o Ing. Bohumila Medunu, Hlavní třída 679/114, 708 00 
Ostrava, Martu Medunovou, Hlavní třída 679/114, 708 00 Ostrava, Jaroslava Jandu, Baarova 1161/15, 709 
00 Ostrava-Mariánské Hory a Kristínu Jandovou, Baarova 1161/15, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. 
Vodoprávní úřad tuto informaci ověřil a zjistil, že omylem uvedl výše uvedené osoby do seznamu účastníků 
řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, jako vlastníky pozemků parc. č. 562 a 563 v k.ú. Metylovice, ve 
skutečnosti jsou ovšem vlastníky pozemků parc. č. st. 562 a st. 563 v k.ú. Metylovice, které se nacházejí 
mimo trasu povolované kanalizace. Skutečný vlastník pozemků parc. č. 562 a 563 v k.ú. Metylovice je Ing. 
Petra Chumová, trvale bytem Březce 782, 783 13 Štěpánov, která je mezi účastníky řízení dle § 27 odst. 1 
správního řádu rovněž uvedena. Vodoprávní úřad vlastníky pozemků parc. č. st. 562 a st. 563 v k.ú. 
Metylovice o této skutečnosti písemně informoval a nadále již písemnosti týkající se výše uvedeného 
správního řízení jim nedoručoval. 

Dne 27.1.2022 bylo na Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí doručeno vyjádření k podkladům vlastníka 
dotčeného pozemku parc. č. 615/3 v k. ú. Metylovice, kterou je  paní Jana Kahánková, trvale bytem 
Metylovice č. p. 19, 739 49 Metylovice, zastoupena na základě plné moci Ing. arch. Alešem Palackým, IČ 
13646648, se sídlem Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava, a ve kterém sděluje  následující informace:  

1) Meliorace - na dotčeném pozemku (parc. č. 615/3, k. ú. Metylovice) a části pozemku přilehlého (parc. č. 
2038/1, k. ú. Metylovice) se dle vyjádření jeho majitelky nachází funkční meliorace, kterou stavba 
vodního díla „Metylovice – kanalizace 3. stavba“ může funkčně narušit. Existence této investice do půdy 
je patrná z ÚAP, je zakreslena v územním plánu Metylovice (odůvodnění, výkres předpokládaných záborů 
PF) a je potvrzena na pozemku hospodařícím zemědělcem. Případné narušení funkční meliorace může 
vést k zamokření pozemků a ke znemožnění jejich obdělávání.  
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Dle našeho názoru předložená dokumentace otázku ochrany stávajících meliorací neřeší dostatečně. 
Požadujeme doplnění projektové dokumentace o způsob zajištění ochrany stávajících meliorací a o 
způsob řešení jejich případného poškození. 

2) Sjezd na pozemek – v současné době není na dotčený pozemek (parc. č. 615/3, k. ú. Metylovice), který je 
zemědělsky obhospodařován, zřízen žádný sjezd z přilehlé silnice III. třídy. Majitelka pozemku má v 
úmyslu tento sjezd v blízké době vybudovat, a to v parametrech odpovídajících sjezdu na zemědělský 
pozemek, tedy sjezdu využívaného těžkou zemědělskou technikou. V současné době je připravována 
projektová dokumentace, v nejbližších měsících bude tato projednána s dotčenými orgány a bude 
podána žádost o povolení sjezdu. 
K budoucímu umístění sjezdu sdělujeme, že sjezd na pozemek parc. č. 615/3, k. ú. Metylovice ze silnice 
III/48416 (pozemek parc. č. 2038/1, k. ú. Metylovice) bude řešen v ose společné hranice obou pozemků a 
bude mít šíři cca 12 m (sjezd včetně nájezdových oblouků). 
 

Vodoprávní úřad výše uvedené vyjádření k podkladům rozhodnutí předal žadateli i projektantovi Ing. 
Kopeckému. Na základě těchto informací byla upravena projektová dokumentace, konkrétně v technické 
zprávě je uvedeno, že: „Na pozemku parc. č. 615/3 je podle informací vlastníka tohoto dotčeného pozemku 
vybudována meliorační síť, jejíž přesná poloha není zjištěna. Pokud při stavbě stoky D dojde ke křížení 
melioračního potrubí, musí být zachována její funkce. Dojde-li k při zemních pracích k jeho přerušení nebo 
poškození, musí být na náklad zhotovitele stavby toto meliorační potrubí uvedeno do původního stavu. Před 
zásypem kanalizační rýhy musí být ke kontrole přizván vlastník pozemku a udělen jeho písemný souhlas k 
zásypu rýhy. Vzhledem k plánovanému polnímu sjezdu na pozemek parc. č. 615/3 bude před tímto 
pozemkem kanalizační potrubí stoky D v délce 12,00 m uloženo na podkladní betonovou desku s 
obetonováním podle vzorového výkresu č. D.1.2.1-5.2. Tato úprava umožní realizaci sjezdu podle ČSN 73 
6110/Z1 a ČSN 736102 zajistí dostatečnou statickou únosnost pro přejezd zemědělské techniky. V současné 
době je plánovaný sjezd ve fázi zpracování samostatné projektové dokumentace, proto vlastník dotčeného 
pozemku upřesní místo sjezdu dodatečně před zahájením stavby kanalizační sítě.“ Sjezd byl zakreslen i do 
koordinačního situačního výkresu č. 4 (C3.4). Z výkresu je patrný i způsob provedení kanalizace v daném 
úseku. Vodoprávní úřad toto uvedl i ve výrokové části rozhodnutí, v popisu stavby. 

Dne 26.1.2022 obdržel vodoprávní úřad rovněž vyjádření společnosti Metvest s.r.o., Příborská 1473, 738 01 
Frýdek-Místek, ve které společnost uvádí, že realizací povolované stavby v lokalitě Metylovičky dojde k 
dotčení pozemků, které jsou ve vlastnictví firmy METVEST s.r.o. a dále dojde ke střetu s jejich stávající 
kanalizací umístěnou na pozemku parc.č. 525/126 v k.ú. Metylovice a ke střetu s plánovanou výstavbou 
inženýrských sítí a místních zpevněných komunikací, které budou realizovat pro celou lokalitu označenou 
územním plánem jako Z39. Ve svém vyjádření požadují respektovat tato stávající i plánovaná zařízení v 
předmětné lokalitě. K vyjádření je přiložen situační výkres, který je součástí předloženého vyjádření.  

Součástí vyjádření jsou i podmínky, za kterých s předmětnou stavbou společnost METVEST s.r.o. souhlasí.  
Jedná se o následující podmínky: 

- V případě, že bude řešená kanalizace, přípojky, šachty a čerpací stanice po vybudování předána do 
správy a provozování společnosti SmVaK Ostrava a.s., požadujeme v tomto případě doložit předběžný 
souhlas společnosti SmVaK Ostrava a.s. s tím, že umístěním a realizací stavby v blízkosti stávající 
kanalizace na pozemku parc.č. 525/126, k.ú. Metylovice a s umístěním kanalizace a čerpací stanice 
v blízkosti námi plánovaných inženýrských sítí a pozemních komunikací nedojde k zamezení výstavby a 
provozování stavebních objektů uvedených v příloze tohoto vyjádření. 

- Projektová dokumentace s našim záměrem byla předána v tištěné a elektronické podobě na podatelnu 
SmVaK Ostrava a.s., má se tedy za to, že v případě povolení stavby a předání kanalizace a čerpací stanice 
do správy a provozování nedojde k zamezení vybudování námi projektovaných inženýrské sítí a 
pozemních komunikací v dané lokalitě. Má se zato, že společnost při odsouhlasení stavby kanalizace a 
čerpací stanice brala v úvahu náš záměr na vybudování inženýrských sítí a pozemních komunikací.   

- V případě, že by SmVaK Ostrava a.s., nebo nějaký jiný dotčený správce inženýrských sítí a dotčený orgán 
apod. nesouhlasil s realizací kanalizace a čerpací stanice v blízkosti námi vybudovaných a plánovaných 
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inženýrských sítí a pozemních komunikací, požadujeme, aby stavebník, obec Metylovice, upravila projekt 
a stavbu takovým způsobem, aby nedošlo k zamezení výstavby a provozování těchto námi plánovaných 
staveb. 

- Před záhozem budou přizváni oprávnění zástupci stavebníka, firmy METVEST s.r.o. a příslušného 
střediska společnosti SmVaK a.s. ke kontrole místa křížení, souběhu a místa zásahu do pozemků 
s plánovanou výstavbou inženýrských sítí a pozemních komunikací. Tato kontrola bude zaznamenána 
ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o 
provedené kontrole zástupci uvedených subjektů nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.  

- Pokud by se při realizaci stavby ukázalo, že není možné umístit kanalizaci a čerpací stanici tak, aby byla 
umožněna výstavba námi plánovaných inženýrských sítí, budou vyzváni oprávnění zástupci firmy 
METVEST s.r.o., obce Metylovice a společnosti SmVaK a.s. k tomu, aby projednali další postup výstavby 
této kanalizace a čerpací stanice bez dopadů na stávající a plánované stavby naší společnosti. 

- S umístěním kanalizace do ochranného pásma plánovaných inženýrských sítí souhlasíme pouze za 
předpokladu splnění předchozích bodů. 

Na základě těchto informací byla upravena projektová dokumentace, konkrétně v technické zprávě je 
uvedeno, že: „V souběhu části úseku navrhované stoky „C1“ DN 250 PP mezi šachtami Š 1/1 až Š 1/3  
(staničení stoky C1 8,50 m až 65,20 m) plánuje společnost METVEST s.r.o. na pozemku stavebníka parc. č. 
525/126 vybudovat technickou infrastrukturu pro budoucí zástavbu rodinných domů. Součásti tohoto 
stavebního záměru je stavba podzemních vedení inženýrských sítí. Jejich plánovaná poloha je vyznačena v 
koordinační situaci a podrobné situaci podle projektové dokumentace „Technická infrastruktura – 
Metylovice“, vypracované projektantem ing. Martin Limanovským v 04/2020, zakázka č. 202008. Ke 
vzájemnému dotčení ochranných pásem dojde pouze mezi navrhovanou stokou C1 a plánovanou stokou 
dešťové kanalizace METVEST s.r.o.., vzájemná nejmenší dovolená vodorovná a svislá vzdálenost bude podle 
ČSN 73 6005 splněna. U těchto stok dojde ke vzájemnému křížení bez výškové nebo směrové kolize. Před 
zahájením stavby stoky „C1“ je nutné provést ověření polohy a zahloubení skutečného provedení dešťové 
kanalizace METVEST (pokud bude stavba realizována). V případě zjištění odchylky realizace oproti 
projektové dokumentaci bude tato skutečnost řešena v součinnosti s projektantem v rámci autorského 
dozoru nad prováděním stavby a budoucím provozovatelem kanalizační sítě. Před záhozem rýhy budou ke 
kontrole uložení stoky C1 přizváni zástupci METVEST s.r.o. a budoucí předpokládaný provozovatel SmVaK 
Ostrava a.s.. O provedené kontrole a souhlasu se zásypem rýhy bude proveden zápis.“ Vodoprávní úřad toto 
uvedl i ve výrokové části rozhodnutí, v popisu stavby. 

K výše uvedenému vodoprávní úřad uvádí, že povolovaná stavba je navržena tak, aby respektovala stávající i 
budoucí sítě společnosti METVEST s.r.o., jak vyplývá z technické zprávy projektové dokumentace a z výše 
uvedeného popisu stavby. Stávající i budoucí sítě společnosti METVEST s.r.o. jsou zakresleny i v 
koordinačním situačním výkresu č. 1 (C3.1) i v podrobné situaci.  

Vodoprávní úřad obdržel dne 30.1.2022 e-mailovou zprávu, ve které METVEST s.r.o. upozorňuje na změnu 
napojení plánované čerpací stanice na stávající splaškovou kanalizaci v místě šachtice, kde se má napojovat 
jejich plánována kanalizace. Navrhují a žádají o doplnění způsobu napojení jejich kanalizace na nově 
naplánované přítokové potrubí do čerpací stanice.  

Na základě této informace byla doplněna technická zpráva o podrobnější popis způsobu realizace nové 
čerpací stanice, a o způsob napojení splaškové kanalizace společnosti METVEST s.r.o. na tuto čerpací stanici 
v případě, že splašková kanalizace společnosti METVEST s.r.o. bude provedena dříve než nová čerpací 
stanice. V případě, že bude čerpací stanice realizována dříve než splašková kanalizace společnosti METVEST 
s.r.o. bude kanalizace napojena přímo do nové šachty Š0 nebo Š1. U obou variant je důležité, aby dno stoky 
"Trasy 5" v místě napojení do kterékoliv shora uvedené šachty (stávající Š, nová Šo nebo Šv) nebylo hlouběji 
než na kótě 343,45 m.n.m.  

Stavba čerpací stanice je součástí povolované stavby „Metylovice – kanalizace 3. stavba“, jedná se stavební 
objekt SO 102 Čerpací stanice ČS 1. K celé projektové dokumentaci včetně provedení čerpací  stanice se 
společnost SmVaK Ostrava a.s. kladně vyjádřila a se stavbou čerpací stanice souhlasí.  
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Ze stanoviska společnosti SmVaK Ostrava a.s. k navrhované stavbě vyplývá, že při zpracování tohoto 
stanoviska byli informováni i o plánované stavbě technické infrastruktury společnosti METVEST s.r.o. 
Součástí jejich stanoviska jsou i podmínky k realizaci stavby, ve kterých je mimo jiné uvedeno, že „v 
předmětné lokalitě se připravuje výstavba kanalizačního řadu, jehož investorem je společnost METVEST 
s.r.o. Pro získání informace o termínu realizace, plánované trase a hloubce uložení nutno kontaktovat 
investora uvedeného vodního díla. V případě provozování uvedeného zařízení ze strany SmVaK Ostrava a.s. 
nutno respektovat v rámci realizace níže uvedené podmínky i vůči tomuto zařízení.“ a „Požadujeme předložit 
souhlas společnosti METVEST s.r.o. s umístěním budoucí obecní splaškové kanalizace do ochranného pásma 
jejich plánované kanalizace. Souhlas, případně jinou formu projednání nutno předložit nejpozději před 
realizací stavby příslušnému stavebnímu úřadu, případně SmVaK Ostrava a.s., pokud bude provozovatelem 
jedné ze stok. Obě stavby nutno koordinovat.“ Obě tyto podmínky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí 
uvedených ve výrokové části rozhodnutí.  

Výše uvedenou zvýrazněnou podmínku společnosti METVEST s.r.o. vodoprávní úřad uvedl přímo do 
podmínek rozhodnutí ve výrokové části. 

Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě, neboť 
jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost společně s projektovou dokumentací a doklady poskytují 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla a stanovení podmínek k jejímu 
provádění. 

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru povrchových vod HOD_0510_Ostravice od toku Čeladenka po 
tok Morávka. U vodního útvaru se přepokládá nedosažení dobrého chemického stavu.  Ekologický potenciál 
tohoto vodního útvaru byl vyhodnocen jako střední. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako 
nevyhovující.   

Z hlediska správce povodí a zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí 
Horní Odry je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení 
chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a 
kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.  

Vodoprávní úřad se v rámci řízení o povolení stavby zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh 
účastníků řízení stanovil v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti: 

stavebník: Obec Metylovice,  IČ: 00535991, se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice  
vlastníci pozemku nebo stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, nejsou-li stavebníkem, a 
ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich 
vlastnické nebo jiné právo prováděním stavby přímo dotčeno: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
602 00 Brno - Zábrdovice, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19, Praha-Libeň, ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 28. října 1235/169, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Jiří Michna, Metylovice č. p. 311, 739 49 Metylovice, Petra Michnová, 
Metylovice č. p. 311, 739 49 Metylovice, Zdeněk Pavlásek, Metylovice č. p. 248, 739 49 Metylovice, Věra 
Pavlásková, Metylovice č. p. 248, 739 49 Metylovice, Petr Lanča, Metylovice č. p. 254, 739 49 Metylovice, 
Ing. Martin Skalický, J. Jabůrkové 1601, 738 01 Frýdek-Místek, Petra Skalická, J. Jabůrkové 1601, 738 01 
Frýdek-Místek, Jarmila Šimková, Metylovice č. p. 464, 739 49 Metylovice, Pavel Pečinka, Metylovice č. p. 
397, 739 49 Metylovice, MUDr. Zina Dlouhá, Metylovice č. p. 461, 739 49 Metylovice, Dominika Drmelová, 
Metylovice č. ev. 121, 739 49 Metylovice, Mgr. Helena Švecová, Ke Kůtám 36, 739 42 Frýdek-Místek-
Chlebovice, Stanislav Gabzdyl, Masarykova třída 948, 735 14 Orlová-Lutyně, Žaneta Gabzdylová, 
Masarykova třída 948, 735 14 Orlová-Lutyně, Ing. Martin Pščolka, Maroldova 3004/8, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, Ing. Tereza Pščolková, Třešňová 1860, 735 32 Rychvald, Ing. Iveta Ječmík Skuherská, 
Metylovice č. p. 262, 739 49 Metylovice, Miroslav Michal Novotný, Metylovice č. p. 500, 739 49 Metylovice, 
Ing. David Foniok, Petřvaldská 684/53, 715 00 Ostrava-Michálkovice, Ladislav Urbančík, Metylovice č. p. 
642, 739 49 Metylovice, Marek Bielský, Metylovice č. p. 10, 739 49 Metylovice, Michal Bílek, Metylovice č. 
p. 305, 739 49 Metylovice, MUD. Libor Gajdušek, Pod Zbrojnicí 447, 735 61 Chotěbuz, Martina Kopřivová, 
Slunečná 301, 738 01 Frýdek-Místek, Miroslav Hůla, Metylovice č. p. 297, 739 49 Metylovice, Martin Polach, 
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Lískovecká 2704, 738 01 Frýdek-Místek, Eva Hůlová, Metylovice č. p. 297, 739 49 Metylovice, Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, JUDr. Antonín 
Fajkus, Metylovice č. p. 243, 739 49 Metylovice, Alena Fajkusová, Metylovice č. p. 243, 739 49 Metylovice, 
Ing. Petra Chumová, Březce 782, 783 13 Štěpánov, MUDr. Jena Svobodová, Metylovice č. ev. 157, 739 49 
Metylovice, PhDr. Jiří Svoboda CSc., náměstí Antonie Bejdové 1795/4, 708 00 Ostrava-Poruba, Roman 
Kubina, Janáčkova 1454, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Stanislav Gřibčík, Hlavní třída 1063/1, 708 00 
Ostrava-Poruba, Marie Gřibčíková, Hlavní třída 1063/1, 70800 Ostrava-Poruba, Marian Bartoněk, Janáčkova 
1453, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Šárka Bartoňková, Janáčkova 1453, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Věra 
Drabíková, Ostravská 630, 738 01 Frýdek-Místek, Mgr. Alice Dužíková Kramářová, Bezručova 171, 738 01 
Frýdek-Místek, Věra Drabíková, Ostravská 630, 738 01 Frýdek-Místek, Iva Přívratská, Metylovice č. p. 480, 
739 49 Metylovice, Jiří Přívratský, Metylovice č. p. 480, 739 49 Metylovice, Radomíra Štefková, Metylovice 
č. p. 374, 739 49 Metylovice, Ing. Pavel Špůr, Rožkova 1909, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, Danuše 
Veličková, Palackého 1437, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Dana Kociánová, Metylovice č. p. 459, 739 49 
Metylovice, Leoš Mitrenga, Metylovice č. p. 484, 739n49 Metylovice, Odborný léčebný ústav Metylovice-
Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice č.p. 1, 739 49 Metylovice, Ludmila 
Kokšová, 5. května 902, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Lukáš Volník, Palkovice č. p. 543, 739 41 Palkovice,, 
Mgr. Jana Boráková, Metylovice č. p. 238, 739 49 Metylovice, Mgr. Kristýna Závodná, Hlavní 1374, 739 11 
Frýdlant nad Ostravicí, Milan Svoboda, Pavlíkova 1704, 738 01 Frýdek-Místek, Petr Drabina, Metylovice č. p. 
228, 739 49 Metylovice, Iveta Bílková, Metylovice č. p. 204, 739 49 Metylovice, Olga Ruttová, Pionýrů 1265, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, René Čupa, Metylovice č. p. 91, 739 49 Metylovice, Jana Kahánková, 
Metylovice č. p. 19, 73949 Metylovice, Ing. Jan Kula, Jana Maluchy 202/49, 700 30 Ostrava-Dubina, Tomáš 
Klodner, Metylovice č. p. 426, 739 49 Metylovice, Jarmila Hadérková, Výškovická 2607/66, 70030 Ostrava-
Zábřeh, Miroslava Konvičková, Metylovice č. p. 426, 739 49 Metylovice, METVEST s.r.o., Příborská 1473, 738 
01 Frýdek-Místek, Roman Znamec, Metylovice č. p. 107, 739 49 Metylovice, Jana Znamcová, Metylovice č. 
p. 107, 739 49 Metylovice, Robert Zsigmond, Metylovice č. p. 479, 739 49 Metylovice a Mária Zsigmondová, 
Metylovice č. p. 479, 739 49 Metylovice  
osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – pozemky parc. č. 1044/21, 1044/25, 
1041/14, 1041/4, 1041/15, 1041/9, 1041/10, 1088/11, 1088/6, 1090/5, st.352, st.351, 1088/9, 1088/1, 
1088/10, 1088/2, 1088/3, st.297/1, 1089/6, 1089/3, 1085/4, 1092/15, 2057/6, 1074/19, 1074/18, st.300, 
1075/1, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1074/4, 1074/3, 1074/2, 1074/9, 1074/13, 1086/14, 1086/10, 1086/13, 
1086/17, 1086/1, 1086/11, 1074/10, 2057/9, 1074/6, 1074/8, 1074/16, 1085/1, 1092/11, 1092/16, st.459, 
1093/1, 274, 1082/1, st.274, 1084/6, 1081, 1084/4, st. 129/2, 129/1, 1079/1, 991/2, 991/1, 2045/1, 989/1, 
989/3, 777/1, 780/1, 782/16, 2044/9, 769, 767, 577/1, 577/3, 577/2, 578/1, 600/27, 525/136, 525/60, 
525/59, 572/3, 572/4, 575/4, 575/3, 572/2, 1079/1, st.129/2, st. 129/1, 575/2, 575/3, 575/4, 572/4, 572/3, 
525/59, 525/60, 525/61, 525/63, 525/64, 525/65, 525/66, 525/67, 525/16, 525/68, 525/123, 578/1, 577/1, 
600/27, 600/3, 600/4, 600/5, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 600/11, 600/2, 600/16, 601/11, 603/2, 
600/29, 600/20, 525/69, 525/70, 525/71, 525/125, 525/72, 525/73, 525/74, 525/75, 525/76, 525/77, 
525/78, 525/79, 525/80, 554/7, 546/4,559/1, st.1016, 554/9, 554/12, 554/7, st.83/3, st.83/2, st.83/4, 550, 
544/8, 538/7, 544/9,543/3, 543/4, 544/8, 2037, 543/2, 543/3, 543/4, 553/2, 553/1, 552/4, 543/1, 564, 
565/1, 763, 762/2, 761/1, st.98, 759/1, 758/2, st.764, 2206, 757, 755/2, 102/2, 755/1, 102/2, 751/1, 753, 
751/2, st.479, 754/4, st.103, 756/1, 610/2, 600/28, 600/14, 611/1, 611/2, st.270, 612/12, 612/9, 612/1, 
615/16, 615/14, 615/15, 627, 624/3, 733/6, 733/1, 733/3, 723/8, 723/1, 723/9, 723/6, st.596, 243/2, 722/2, 
708/3, 615/5, 2137/4 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice 

správce dotčených vodních toků: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava  

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí po provedeném vodoprávním řízení dospěl 
k závěru, že navržené řešení nepoškozuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou 
zákonnými předpisy, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
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Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 správního řádu a následujících odvolat do 15 dnů ode 
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u 
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu 
se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, 
jež mu předcházelo.  
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí.  
Podané odvolání má odkladný účinek, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá stavební povolení platnosti, jestliže stavba 
nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může 
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním 
žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. 
 
 
 
 
Ing. Miroslava Butorová 
referent odboru ŽP 
oprávněná úřední osoba   
 
Příloha: Katastrální situační výkres, měřítko 1:720 
 
Správní poplatek ve výši 3000,- Kč podle položky č. 18 h) sazebníku správních poplatků přílohy zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 4.1.2022.  
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Rozdělovník 
 
účastníci společného územního a stavebního řízení  

- podle § 27 odst. 1 správního řádu 

stavebník  

 Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice  

vlastník pozemku nebo stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich 
vlastnické nebo jiné právo prováděním stavby přímo dotčeno  (do vlastních rukou):  

Jiří Michna, Metylovice č. p. 311, 739 49 Metylovice 
Petra Michnová, Metylovice č. p. 311, 739 49 Metylovice 
Zdeněk Pavlásek, Metylovice č. p. 248, 739 49 Metylovice 
Věra Pavlásková, Metylovice č. p. 248, 739 49 Metylovice 
Petr Lanča, Metylovice č. p. 254, 739 49 Metylovice 
Ing. Martin Skalický, J. Jabůrkové 1601, 738 01 Frýdek-Místek 
Petra Skalická, J. Jabůrkové 1601, 738 01 Frýdek-Místek 
Jarmila Šimková, Metylovice č. p. 464, 739 49 Metylovice 
Pavel Pečinka, Metylovice č. p. 397, 739 49 Metylovice 
MUDr. Zina Dlouhá, Metylovice č. p. 461, 739 49 Metylovice 
Dominika Drmelová, Metylovice č. ev. 121, 739 49 Metylovice 
Mgr. Helena Švecová, Ke Kůtám 36, 739 42 Frýdek-Místek-Chlebovice, 
Stanislav Gabzdyl, Masarykova třída 948, 735 14 Orlová-Lutyně 
Žaneta Gabzdylová, Masarykova třída 948, 735 14 Orlová-Lutyně 
Ing. Martin Pščolka, Maroldova 3004/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Ing. Tereza Pščolková, Třešňová 1860, 735 32 Rychvald  
Ing. Iveta Ječmík Skuherská, Metylovice č. p. 262, 739 49 Metylovice 
Miroslav Michal Novotný, Metylovice č. p. 500, 739 49 Metylovice 
Ing. David Foniok, Petřvaldská 684/53, 715 00 Ostrava-Michálkovice 
Ladislav Urbančík, Metylovice č. p. 642, 739 49 Metylovice 
Marek Bielský, Metylovice č. p. 10, 739 49 Metylovice 
Michal Bílek, Metylovice č. p. 305, 739 49 Metylovice 
MUD. Libor Gajdušek, Pod Zbrojnicí 447, 735 61 Chotěbuz 
Martina Kopřivová, Slunečná 301, 738 01 Frýdek-Místek 
Miroslav Hůla, Metylovice č. p. 297, 739 49 Metylovice 
Martin Polach, Lískovecká 2704, 738 01 Frýdek-Místek 
Eva Hůlová, Metylovice č. p. 297, 739 49 Metylovice 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz 
JUDr. Antonín Fajkus, Metylovice č. p. 243, 739 49 Metylovice 
Alena Fajkusová, Metylovice č. p. 243, 739 49 Metylovice 
Ing. Petra Chumová, Březce 782, 783 13 Štěpánov 
MUDr. Jena Svobodová, Metylovice č. ev. 157, 739 49 Metylovice 
PhDr. Jiří Svoboda CSc., náměstí Antonie Bejdové 1795/4, 708 00 Ostrava-Poruba 
Roman Kubina, Janáčkova 1454, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Stanislav Gřibčík, Hlavní třída 1063/1, 708 00 Ostrava-Poruba, 
Marie Gřibčíková, Hlavní třída 1063/1, 70800 Ostrava-Poruba, 
Marian Bartoněk, Janáčkova 1453, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Šárka Bartoňková, Janáčkova 1453, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Věra Drabíková, Ostravská 630, 738 01 Frýdek-Místek 
Mgr. Alice Dužíková Kramářová, Bezručova 171, 738 01 Frýdek-Místek 
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Věra Drabíková, Ostravská 630, 738 01 Frýdek-Místek 
Iva Přívratská, Metylovice č. p. 480, 739 49 Metylovice 
Jiří Přívratský, Metylovice č. p. 480, 739 49 Metylovice 
Radomíra Štefková, Metylovice č. p. 374, 739 49 Metylovice 
Ing. Pavel Špůr, Rožkova 1909, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí 
Danuše Veličková, Palackého 1437, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Dana Kociánová, Metylovice č. p. 459, 739 49 Metylovice 
Leoš Mitrenga, Metylovice č. p. 484, 739n49 Metylovice 
Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice č.p. 1, 
739 49 Metylovice 
Ludmila Kokšová, 5. května 902, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Lukáš Volník, Palkovice č. p. 543, 739 41 Palkovice 
Mgr. Jana Boráková, Metylovice č. p. 238, 739 49 Metylovice 
Mgr. Kristýna Závodná, Hlavní 1374, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Milan Svoboda, Pavlíkova 1704, 738 01 Frýdek-Místek 
Petr Drabina, Metylovice č. p. 228, 739 49 Metylovice 
Iveta Bílková, Metylovice č. p. 204, 739 49 Metylovice 
Olga Ruttová, Pionýrů 1265, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
René Čupa, Metylovice č. p. 91, 739 49 Metylovice 
Jana Kahánková, Metylovice č. p. 19, 73949 Metylovice 
Ing. Jan Kula, Jana Maluchy 202/49, 700 30 Ostrava-Dubina 
Tomáš Klodner, Metylovice č. p. 426, 739 49 Metylovice 
Jarmila Hadérková, Výškovická 2607/66, 70030 Ostrava-Zábřeh 
Miroslava Konvičková, Metylovice č. p. 426, 739 49 Metylovice 
METVEST s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek 
Roman Znamec, Metylovice č. p. 107, 739 49 Metylovice 
Jana Znamcová, Metylovice č. p. 107, 739 49 Metylovice 
Robert Zsigmond, Metylovice č. p. 479, 739 49 Metylovice 
Mária Zsigmondová, Metylovice č. p. 479, 739 49 Metylovice 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19, Praha-Libeň   
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

-       podle § 27 odst. 2 správního řádu  

osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, kterým se oznámení doručuje 
veřejnou vyhláškou, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, identifikováni následovně:  

Identifikace  parc. č. pozemků: 

1044/21, 1044/25, 1041/14, 1041/4, 1041/15, 1041/9, 1041/10, 1088/11, 1088/6, 1090/5, st.352, st.351, 
1088/9, 1088/1, 1088/10, 1088/2, 1088/3, st.297/1, 1089/6, 1089/3, 1085/4, 1092/15, 2057/6, 1074/19, 
1074/18, st.300, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1074/4, 1074/3, 1074/2, 1074/9, 1074/13, 1086/14, 
1086/10, 1086/13, 1086/17, 1086/1, 1086/11, 1074/10, 2057/9, 1074/6, 1074/8, 1074/16, 1085/1, 
1092/11, 1092/16, st.459, 1093/1, 274, 1082/1, st.274, 1084/6, 1081, 1084/4, st. 129/2, 129/1, 1079/1, 
991/2, 991/1, 2045/1, 989/1, 989/3, 777/1, 780/1, 782/16, 2044/9, 769, 767, 577/1, 577/3, 577/2, 578/1, 
600/27, 525/136, 525/60, 525/59, 572/3, 572/4, 575/4, 575/3, 572/2, 1079/1, st.129/2, st. 129/1, 575/2, 
575/3, 575/4, 572/4, 572/3, 525/59, 525/60, 525/61, 525/63, 525/64, 525/65, 525/66, 525/67, 525/16, 
525/68, 525/123, 578/1, 577/1, 600/27, 600/3, 600/4, 600/5, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 600/11, 
600/2, 600/16, 601/11, 603/2, 600/29, 600/20, 525/69, 525/70, 525/71, 525/125, 525/72, 525/73, 525/74, 
525/75, 525/76, 525/77, 525/78, 525/79, 525/80, 554/7, 546/4,559/1, st.1016, 554/9, 554/12, 554/7, 
st.83/3, st.83/2, st.83/4, 550, 544/8, 538/7, 544/9,543/3, 543/4, 544/8, 2037, 543/2, 543/3, 543/4, 553/2, 
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553/1, 552/4, 543/1, 564, 565/1, 763, 762/2, 761/1, st.98, 759/1, 758/2, st.764, 2206, 757, 755/2, 102/2, 
755/1, 102/2, 751/1, 753, 751/2, st.479, 754/4, st.103, 756/1, 610/2, 600/28, 600/14, 611/1, 611/2, st.270, 
612/12, 612/9, 612/1, 615/16, 615/14, 615/15, 627, 624/3, 733/6, 733/1, 733/3, 723/8, 723/1, 723/9, 
723/6, st.596, 243/2, 722/2, 708/3, 615/5, 2137/4 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice 

správce dotčených vodních toků 

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

 
dotčené správní orgány 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ, orgán územního plánování   
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP, orgán státní správy lesů 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny 
Obecní úřad Metylovice, silniční správní úřad, Metylovice 495, 739 49 Metylovice  
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, na úřední desce 
Obecního úřadu Metylovice se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. 
 
 
- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů a následné 
vrácení odboru ŽP. Zároveň bude rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

1. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor vnitřních věcí a obecný živnostenský úřad 
2. Obecní úřad Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice  

 
 
 
Evidenční číslo písemnosti: 
 
 
VYVĚŠENO                                                                                    SŇATO 
Dne                                                                                                   Dne 
 
 
..…………………………                                                               ……..…………………. 
                                                                                            
 
                                                        
 
 
                                                      úřední razítko úřadu 
                                                          
 
                                                           ……………… 
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