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ROZHODNUTÍ 
O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Výroková část: 

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, (dále jen "vodoprávní 
úřad") jako vodoprávní úřad příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a příslušný místně podle § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") o provedeném 
vodoprávním řízení dle § 115 vodního zákona a dle ustanovení správního řádu 

p o v o l u j e  

žadateli, kterým je právní subjekt 

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, IČ 71230530, se sídlem Zámecká 4, 
748 01  Hlučín, 

který na základě předložené plné moci zastupuje fyzická osoba podnikající, 

pan Ing. arch. Pavel Ksenič, IČ 86899759, bytem K Lomům 9, 748 01  Hlučín 

nakládání s vodami – jiné nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 
vodního zákona, převádění srážkových vod ze střechy garáže do vod podzemních, ke 
kterému bude docházet prostřednictvím vsakovacího objektu na pozemku parc.č. 436/2, k.ú. 
Hlučín, v souvislosti se stavbou vodního díla "Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2" 
VSAKOVACÍ OBJEKT, které bude ve společném územním a stavebním řízení povolovat jiný 
správní orgán než vodoprávní úřad dle § 9 odst. 5 vodního zákona v rámci souboru staveb 
"Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2" na pozemcích parc.č. 436/2 a 436/3, 
v katastrálním území Hlučín, pro které vydal vodoprávní úřad závazné stanovisko. Příslušným 
správním orgánem k povolení souboru staveb, jehož součástí je i stavba vodního díla "Garáž č. 
436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2" VSAKOVACÍ OBJEKT, pro které je nakládání s vodami 
povolováno, je Městský úřad Hlučín, odbor výstavby. 

Žadateli se povoluje nakládání s vodami v následujícím množství:           

Q prům.              1,02  l/s 
Q max.    1,95  l/s 
Q měs.     3,79  m3/měs. 
Q roční               45,5  m3/rok 

 
Počet měsíců v roce, kdy je navrhováno nakládání s vodami:   12 
Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno:  na dobu životnosti vodního díla 

Vodoprávní úřad vydal ke stavbě závazné stanovisko v rámci koordinovaného závazného 
stanoviska 239/18 dne 15.4.2019, č.j. HLUC/23061/2019/OSH/Pi. 
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Upřesnění popisu nakládání s vodami:  

Žadateli se povoluje nakládání s vodami -  jiné nakládání s podzemními vodami - převádění 
srážkových vod ze střechy garáže do vod podzemních prostřednictvím vsakovacího objektu. 
K nakládání s vodami bude docházet na pozemku 436/2, k.ú. Hlučín, ve městě Hlučín, kraji 
Moravskoslezském, v hydrogeologickém rajonu číslo 1550 Kvartér Opavské pahorkatiny, útvaru 
podzemních vod 15500 Kvartér Opavské pahorkatiny.  
 
Určení polohy místa nakládání s vodami:   X = 1094184,84    Y = 476962,97 

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona: 

1. Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín si vyhrazuje 
právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, případné stanovit podmínky, bude-li to 
vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů. 

Odůvodnění: 

Na základě žádosti žadatele, kterým je právní subjekt Muzeum Hlučínska, příspěvková 
organizace, IČ 71230530, se sídlem Zámecká 4, 748 01 Hlučín, bylo dne 22.1.2019 zahájeno 
vodoprávní řízení ve věci povolení k nakládání s podzemními  vodami – k jinému nakládání s 
nimi dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 5 vodního zákona, k převádění srážkových vod ze 
střechy garáže do vod podzemních prostřednictvím vsakovacího objektu. K nakládání s vodami 
bude docházet na pozemku 436/2, k.ú. Hlučín, v souvislosti se stavbou vodního díla "Garáž č. 
436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2" VSAKOVACÍ OBJEKT, které bude ve společném územním a 
stavebním řízení povolovat jiný správní orgán než vodoprávní úřad dle § 9 odst. 5 vodního 
zákona v rámci souboru staveb "Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2" na pozemcích 
parc.č. 436/2 a 436/3, v katastrálním území Hlučín, pro které vydal vodoprávní úřad závazné 
stanovisko. Příslušným správním orgánem k povolení souboru staveb, jehož součástí je i 
stavba vodního díla "Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2" VSAKOVACÍ OBJEKT, pro 
které je nakládání s vodami povolováno, je Městský úřad Hlučín, odbor výstavby. 

Vodoprávní úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení 
písemným oznámením ze dne 20.2.2019 pod č.j. HLUC/11841/2019/OŽPaKS/Po. Vodoprávní 
úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona ve věci povolení k nakládání 
s vodami upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu byly poměry na staveništi 
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Vodoprávní úřad 
stanovil, že do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou dotčené orgány sdělit 
svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy v souladu 
s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona a současně je 
upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům 
nebude přihlédnuto, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a ve smyslu 
§ 115 odst. 8 vodního zákona. Dále byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu. 

Žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: 

- koordinované závazné stanovisko 239/18 pro společné územní a stavební řízení, které 
vydal Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství dne 
15.4.2019, č.j. HLUC/23061/2019/OSH/Pi,  

- stanovisko správce povodí - Povodí Odry, státní podnik, ze dne  10.10.2018, zn. 
POD/14017/2018/923/2/810.10,  

- hydrogeologické posouzení, které vypracoval Ing. Jiří Dvorský, CSc., odborně způsobilý 
v hydrogeologii (osvědčení MŽP č. 1916/2004), v září 2018, 

- dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracoval Ing. arch Pavel 
Ksenič, IČ 86899759, bytem K Lomům 383/9, 748 01 Hlučín-Bobrovníky, v srpnu 2018. 
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Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín se v rámci 
předmětného vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh 
účastníků řízení stanovil takto: 

dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
1. žadatel (Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace) 

dle § 27 odst. 2 správního řádu: 
2. obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění 

vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku (Město Hlučín) 

Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín se v rámci 
vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povolením nakládání s podzemními vodami 
nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod 
jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23a odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona. 
Vodoprávní úřad se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání 
s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou všech útvarů 
povrchových vod a dosažením jejich dobrého stavu. 

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru HOD_0420 Opava od 
Moravice po ústí do toku Odra, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu ani 
potenciálu vod. 

Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín přezkoumal 
předloženou žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami včetně doložených dokladů z 
hledisek daných vodním zákonem a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem za 
předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními 
vodami neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými 
předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Údaje pro vedení vodoprávní evidence dle vyhl. č. 414/2013 Sb.: 

Údaje oprávněného: 

Obchodní název:              Muzeum Hlučínska, příspěvkové organizace 
Sídlo: Zámecká 4, 748 01 Hlučín 
IČ: 71230530 

 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název vodního díla:         "Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 
436/2" VSAKOVACÍ OBJEKT 

Identifikátor kraje CZ 0805 
Název kraje Moravskoslezský 
Identifikátor obce 507016 
Název obce Hlučín 
Identifikátor katastrálního území 639711 
Název katastrálního území Hlučín 
IDVT: - 
Jméno vodního toku -  
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-02-03-0220-0-00 
Hydrogeologický rajon 1550 Kvartér Opavské pahorkatiny 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 
         střed 

 
X = 1094184,84, Y = 476962,97 

Název a kód vodního útvaru: HOD_0420 Opava od Moravice po ústí do 
toku Odra 
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Údaje o předmětu rozhodnutí: 

      125 – Jiné nakládání s podzemními vodami 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat odvolání do 15 
dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u odboru životního prostředí a komunálních 
služeb Městského úřadu Hlučín. 

V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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 odbor životního prostředí a komunálních služeb 
Městského úřadu Hlučín. 

Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Dagmar Pospíšilová 
referent odboru životního prostředí a komunálních služeb 
úsek vodohospodářský 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
1. Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, IDDS: 2qgk6ay 
 prostřednictvím Pavel Ksenič, IDDS: hividhx 

dle § 27 odst. 2 správního řádu: 
2. Město Hlučín, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01  Hlučín 
 

Na vědomí: 
3. Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01  Hlučín 
4. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
5. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p.  
24/23, 748 01  Hlučín – spis 2x 
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