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Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci společného 
povolení k nakládání s vodami a stavby vodního díla. 

Výroková část 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), 
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad podle § 107 odst. 1 písm. l) a u) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
po provedení navazujícího řízení podle § 9b zákona č. 100/20001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 115 vodního zákona, 
právnické osobě ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, 

I. povoluje podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona stavbu vodního díla 
„DET - Nová R420kV“ na pozemcích parc. č. 4764/1, 4764/7, 4764/11, 4764/20, 4764/22 
v k.ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, kód a název vodního útvaru HOD_0870 Olše od toku Petrůvka 
po ústí do toku Odra.   

Účel stavby vodního díla: čištění odpadních vod a jejich vypouštění do vod povrchových.  

Stavba uvedeného vodního díla zahrnuje stavební objekty: 

SO 360.3 Čerpací stanice dešťových vod (pozemky parc. č. 4764/1, 4764/11 v k.ú. Dětmarovice) 
- stavba nové čerpací stanice ČS01 (podzemní šachta vystrojená čerpadly s automatickým řízením 

chodu, betonová prefabrikovaná šachta, vnitřní průměr 2 m, vnější průměr 2,3 m, výška 6,35 m, 
stropní deska osazena obslužným otvorem), do které bude zaústěn nový obvodový svodný drén 
vnějšího systému drenáží, přepadové potrubí ze vsakovacích objektů a výtlak z nové čistírny 
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zaolejovaných vod (SO 368). Výtlak z čerpací stanice bude napojen na stávající potrubí, které 
pokračuje do stávajícího vyústění do vodního toku.  

SO 362 Kanalizace průmyslová (pozemky parc. č. 4764/1, 4764/7, 4764/20, 4764/22 v k.ú. Dětmarovice) 
- tvořena litinovým potrubím DN 300 v délce 120,73 m, potrubím pro odtokové vpusti - litinové DN 300 

o délce 10,2 m, na kanalizaci budou umístěny kontrolní šachty a odtokové vpusti (potrubí a kontrolní 
šachty opatřeny izolací proti ropným produktům); bude odvádět oplachové vody z vpustí osazených 
ve stáních transformátorů T 402 a T403 do havarijní jímky umístěné pod budovou čistírny 
zaolejovaných vod.  

SO 368 Havarijní jímka s čistírnou zaolejovaných vod (pozemek parc. č. 4764/1 v k.ú. Dětmarovice) 
- jedná se o vodotěsnou betonovou jímku, s izolační fólií z PVC, o rozměrech 12,73 x 6,48 m, konstrukční 

dno bude na úrovni 7,010 m pod terénem, základová spára 7,610 m pod terénem. Betonová jímka 
bude rozdělena na tři komory, komora č. 1 k zachycení srážkových oplachových vod ze stanovišť 
transformátorů a tlumivky a k zachycení oleje, komora č. 2 k akumulaci a kontrole předčištěné vody, 
komora č. 3 k akumulaci a kontrole předčištěné vody při sériovém zapojení. Ve filtračních jednotkách 
bude použita filtrační látka CINIS, bude zachytávat srážkové oplachové vody z betonových záchytných 
van stanovišť transformátorů a olej v případě havárie, výtok bude napojen do nové čerpací stanice 
(SO 360.3). Na havarijní jímce bude realizován přízemní zděný objekt pro technologii o rozměrech 
12,80 x 6,55 m se sedlovou střechou o spádu 22°, výšky hřebene 5,185 m od podlahy čistírny 
zaolejovaných vod.  

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 
stavebního zákona stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z prosince 2019 „DET – Nová 
R420kV“ ověřené Ing. Pavlem Konečným, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby 
(ČKAIT 1100277), a ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny a doplňky smí být provedeny jen 
se souhlasem vodoprávního úřadu. 

2. Za účelem provedení kontrolní prohlídky oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu 7 dní předem fázi 
osazení technologické části čistírny odpadních vod CINIS. 

3. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 30. 6. 2024. 

4. Před zahájením stavebních prací stavebník předloží vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Karviné 
v souladu s § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona ke schválení plán opatření pro případy havárie 
(havarijní plán) k provedení stavby projednaný se správcem povodí a vodního toku Mlýnka.  

5. Stavebník při provádění stavby v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy vlečky je povinen: 

a) písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, veškeré práce při provádění stavby 
v obvodu dráhy (harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod.)  
projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy, 

b) zabezpečit, aby při provádění stavby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, 
a aby stavbou nebyly nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, na stavbě nesmějí být umístěna 
taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly 
jinak ohrozit provoz dráhy,  

c) respektovat volný schůdný a manipulační prostor kolejí v šířce 3 m od osy koleje na obě strany, 
v tomto prostoru se nezdržovat a neumisťovat žádné předměty a techniku, pohyb a přejezd přes 
koleje vlečky možný pouze po stávajících přechodech a přejezdech, 
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e) zajistit ochranu podpůrných a stavebních konstrukcí v době mimo provádění prací tak, aby jejich 
poškození nebo odcizení nebylo příčinou zasahování do průjezdného průřezu vlečky. 

6. Při provádění stavby je stavebník povinen: 

a) chránit dřeviny před mechanickým poškozením (pohmožděním a potrháním kůry, dřeva a kořenů, 
poškozením koruny), pokud nebude možno chránit dřeviny v kořenové zóně, opatřit 
je vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení připevnit bez 
poškození stromu, nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy, korunu chránit před poškozením 
stroji a vozidly, případně ohrožené větve vyvázat vzhůru,  

b) chránit kořenovou zónu dřevin před navážkou zeminy nebo jiného materiálu, v kořenové zóně 
neprovádět odkopávání půdy, v kořenovém prostoru nehloubit rýhy, koryta a stavební jámy. 
V případě, že nebude tomuto možno zabránit, výkopy hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací 
techniky,  

c) při výkopech rýh nepřetínat kořeny o průměru 2 cm, předcházet a zabránit jejich poranění, 
popřípadě kořeny ošetřit, kořeny ostře přetít a místa řezu zahladit. Kořeny o průměru menším než 
2 cm ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran,  

d) kořenový prostor nezatěžovat soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, 
zařízením staveniště a skladováním materiálu.  

7. Při provádění a užívání stavby v blízkosti zařízení společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., jako 
provozovatele dráhy a drážní dopravy a vlastníka vlečky Dětmarovice, je stavebník povinen: 

a) zahájení stavebních prací, technologie provádění a harmonogram prací, oznámit a projednat 
se společností PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. minimálně tři týdny předem,  

b) postupovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, přejezd 
mechanismy a přechod pracovníků přes koleje je možný pouze po vyznačených přejezdech, zajistit 
ochranu podpůrných a stavebních konstrukcí v době mimo provádění prací tak, aby jejich poškození 
nebo odcizení nebylo příčinou zasahování do průjezdného průřezu vlečky nebo na pozemky 
společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., 

c) vyloučit jakýkoliv nepříznivý vliv stavby na provoz dráhy, veškeré práce pod kolejemi a v jejich 
bezprostřední blízkosti provádět ve výluce provozu, 

d) respektovat volný schůdný a manipulační prostor koleje 3 m od osy koleje na obě strany, v tomto 
prostoru se nezdržovat a neumisťovat žádné předměty a techniku, nevstupovat do kolejiště, práce 
provádět a zabezpečit tak, aby bylo zabráněno pádu předmětů do kolejiště nebo jiné ohrožení 
dráhy.  

8. Při provádění prací v blízkosti zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní 
organizace, je stavebník povinen: 

a) před započetím stavebních prací zajistit vytýčení přesné polohy podzemní sítě elektronických 
komunikací a zařízení (dále jen „PSEK“), 

b) o zahájení prací písemně vyrozumět společnost ČD-Telematika a.s. nejméně patnáct dní předem, 

c) prokazatelně seznámit dotčené pracovníky s polohou kabelového vedení, upozornit na možné 
odchylky vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 

d) veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanismů ve vzdálenosti 1,5 m po každé 
straně vyznačené trasy vedení, 

e) zabezpečit odkryté PSEK proti poškození, zcizení a zajistit výkopy včetně osvětlení,  

f) zajistit ochranu kabelové trasy v případě jejího pojíždění vozidly nebo stavební mechanizací 
a zajistit ochranu v místech, kde kabel vystupuje ze země a v objektech, 
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g) nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu neuskladňovat zeminu, materiál ap., 
nevysazovat trvalé porosty a nerealizovat zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům, 
nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou, každé poškození PSEK neprodleně 
ohlásit společnosti ČD-Telematika a.s., 

h) při provádění zemních prací dodržet ČSN 33 2160 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení 
a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ED.3 
Uzemnění a ochranné vodiče; při křížení a soubězích PSEK dodržet ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání vedení technického vybavení,  

i) zeminu pod kabelem před jeho zakrytím záhozem zhutnit a vyzvat společnost ČD-Telematika a.s. 
k provedení kontroly před zakrytím kabelu. 

9. Stavbu lze užívat jenom na základě kolaudačního souhlasu. 

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v řízení o povolení stavby vodního díla jsou 
právnické osoby ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, a Státní 
pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov.   

II. povoluje podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nakládání s vodami, vypouštění předčištěných 
odpadních vod z čistírny zaolejovaných vod s havarijní jímkou v areálu transformovny, do vod povrchových, 
vodního toku Mlýnka, IDVT 10216109, levý břeh, řkm 2,09 km, na pozemku 
parc. č. 4931/4 v k.ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, kód a název vodního útvaru HOD_0870 Olše 
od toku Petrůvka po ústí do toku Odra.   

Množství vypouštěných odpadních vod: 
Průměrné množství:      0,22 l/s 

Maximální množství:      28,0 l/s 
Měsíční množství:                   90 m3 

Roční množství:               1 080 m3 

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách: 

UKAZATEL 
Hodnoty „p“ Hodnoty „m“ Bilanční hodnoty 

mg.l-1 mg.l-1 t.rok-1 
NL 35 60 0,0245 
C10 – C40 0,2 1,0 0,00014 

p……….přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být v povolené míře překročeny, tj. 1 x ze 6 vzorků  
 m………max. hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny 

Doba platnosti povolení k nakládání s vodami se podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje 
do 31. 5. 2026. 

V souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona vodoprávní úřad stanovuje pro nakládání s vodami tyto podmínky:  

1. Vzorky odpadních vod budou odebírány jako prosté vzorky, s četností 4 x ročně, rovnoměrně rozložené 
v průběhu roku. Odběr vzorků bude prováděn osobou odborně způsobilou k provádění odběru vzorků 
odpadních vod. Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situacích, např. při silných deštích 
a povodních. Místo odběru vzorků odpadních vod pro kontrolu kvality se stanovuje na odtoku z čistírny 
zaolejovaných vod.  
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2. Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno odečtem z vodoměru umístěným na vstupu 
do technologie čistírny zaolejovaných vod.  

3. Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny 
laboratoří oprávněnou ve smyslu § 38 odst. 6 vodního zákona dle příslušných technických norem 
ČSN EN, ČSN EN ISO a TNV, a to pro ukazatele NL a C10 – C40. Jiné alternativní analytické metody lze 
pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř pro příslušný ukazatel 
znečištění validovány. 

4. Pro účel evidence a kontroly budou vedeny výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění, výsledky 
stanovení objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěné množství vypouštěných znečišťujících látek. 
Tyto výsledky a laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků odpadních vod budou 
minimálně 3 roky archivovány. 

5. Jednou ročně, nejpozději vždy k 31. 3. kalendářního roku bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu, Povodí 
Odry, státní podnik, a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, pobočka Ostrava, 
předáno vyhodnocení měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění na základě 
prováděných rozborů.  

6. Vodoprávní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně 
podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především 
z vodohospodářského hlediska.  

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v řízení o nakládání s vodami je právnická 
osoba ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.   

Odůvodnění 
Vodoprávní úřad obdržel dne 7. 5. 2021 žádosti právnické osoby ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem 
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (dále též „žadatel“), zastoupené právnickou osobou ČEPS Invest, a.s., 
IČO 24670111, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, o vydání povolení k nakládání s vodami, 
vypouštění předčištěných odpadních vod z nové čistírny zaolejovaných vod s havarijní jímkou v budoucím 
areálu transformovny, do vod povrchových, vodního toku Mlýnka, IDVT 10216109, levý břeh, řkm 2,09 km, 
na pozemku parc. č. 4931/4 v k.ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, kód a název vodního útvaru HOD_0870 
Olše od toku Petrůvka po ústí do toku Odra, podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, a o vydání povolení 
stavby vodního díla „DET – Nová R420kV“, s uvedeným nakládáním s vodami nedílně související, podle § 15 
odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, na pozemcích parc. č. 4764/1, 4764/7, 4764/11, 4764/20, 
4764/22 v k.ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, kód a název vodního útvaru HOD_0870 Olše od toku Petrůvka 
po ústí do toku Odra. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení ve věci povolení stavby a ve věci 
povolení k nakládání s vodami, které je navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) bod 2. a bod 9. zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Protože žádost neobsahovala všechny potřebné doklady k vydání povolení v uvedených věcech, vodoprávní 
úřad přípisem č.j. MSK 67284/2021 ze dne 27. 5. 2021 vyzval žadatele k jejich doplnění a řízení usnesením 
č.j. MSK 67286/2021 z téhož dne přerušil do doby odstranění nedostatků podání, nejdéle však do 22. 7. 2021. 
K žádostem žadatele byla lhůta k doplnění podkladů pro vydání společného povolení opakovaně prodloužena 
do 30. 11. 2021 a řízení v předmětných věcech přerušeno shodně do 30. 11. 2021. Požadované podklady 
a informace byly doplněny dne 29. 11. 2021. 

Určení polohy vodního díla a vypouštění (orientačně podle souřadnic X,Y, podle JTSK): 

ČS střed X: -456176,08 Y: -1095451,55  
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ČZV střed X: -456276,72 Y: -1095569,05  
vyústění  X: -456037,69 Y: -1095549,55 

Podkladem pro vydání povolení stavby předmětného vodního díla byla doložena doklady podle § 110 odst. 2 
stavebního zákona a § 10 a přílohy č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb. 
(dále též „vyhláška č. 183/2018 Sb.“), a to projektovou dokumentací stavby vodního díla „DET – Nová R420kV“ 
ověřenou Ing. Pavlem Konečným, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1100277), 
koordinovanými závaznými stanovisky Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí, 
č.j. SMK/046918/2020 ze dne 2. 4. 2020 a č.j. SMK/025242/2021 ze dne 2. 3. 2021, územním rozhodnutím 
č.j. SMK/133474/2020 ze dne 25. 11. 2020 a souhlasem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaným 
Magistrátem města Karviné, odborem stavebním a životního prostředí, č.j. SMK/074650/2021 ze dne 
8. 6. 2021, závazným stanoviskem Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí, 
č.j. SMK/091727/2019 ze dne 29. 8. 2019, závazným stanoviskem Drážního úřadu, č.j. DUCR-39888/21/Zm 
ze dne 14. 7. 2021, závazným stanoviskem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, sp. zn. 105073/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 13. 10. 2020, závazným stanoviskem Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 109730/2018 ze dne 
3. 10. 2018, vyjádřením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
č.j. MSK 20338/2021 ze dne 5. 3. 2021, stanovisky Státního pozemkového úřadu, zn. SPU 262450/2018 ze dne 
3. 7. 2018 a zn. SPU 426326/2021/Pon ze dne 15. 11. 2021, souhlasným stanoviskem k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí, Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence č.j. 3749/ENV/14 ze dne 3. 2. 2014, souhlasným závazným stanoviskem 
k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, Ministerstva 
životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, č.j. MZP/2018/580/353 ze dne 13. 3. 2018, souhlasným 
závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, 
č.j. MZP/2022/580/208 ze dne 15. 2. 2022, stanoviskem Ministerstvo životního prostředí, odboru posuzování 
vlivů na životní prostředí a integrované prevence, č.j. MZP/2021/580/229 ze dne 25. 2. 2021, stanovisky 
společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., zn. 02A18000017878 ze dne 24. 4. 2018, zn. 02A18000021732 
ze dne 30. 5. 2018, zn. 02A99000029612 ze dne 26. 9. 2019, zn. 02A19000007892 a zn. 02A19000007895 
ze dne 11. 2. 2019 a 28. 2. 2020, sdělením ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101466283 ze dne 18. 2. 2021, 
stanoviskem společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., zn. 01A19000018906 ze dne 29. 10. 2019, vyjádřením 
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 54220/S1284/19/VK ze dne 20. 6. 2019, stanoviskem Správy 
železnic, státní organizace, zn. 12390/2021-SŽ-OŘ OVA/OTE ze dne 17. 6. 2021, stanoviskem společnosti 
ČD-Telematika a.s., č.j. 1202103307 ze dne 17. 2. 2021 a zn. 1201805188-P2 ze dne 2. 7. 2021, vyjádřením 
Ministerstva vnitra č.j. MV- 30107-3/OSM-2021 ze dne 25. 2. 2021, stanoviskem obce Dětmarovice, 
č.j. OÚD/0529/2021 ze dne 26. 6. 2020, vyjádřením společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., 
zn. SN/21/Ož/TŘ/188/21 ze dne 22. 4. 2021, stanovisky Povodí Odry, státní podnik, 
zn. POD/02879/2021/9232/831.09 ze dne 22. 2. 2021 a zn. POD/03807/2021/9232/831.06 ze dne 
24. 2. 2021. Vodoprávní úřad ověřil náhledem do katastru nemovitostí, že pozemky dotčené navrhovanou 
stavbou (pozemky parc. č. 4764/1, 4764/7, 4764/11, 4764/20, 4764/22 v k.ú. Dětmarovice jsou ve vlastnictví 
žadatele, společnosti ČEPS, a.s.  

Podkladem pro vydání povolení k nakládání s vodami je žádost doložená doklady podle § 6 a přílohy č. 3 
vyhlášky č. 183/2018 Sb., a to situací širších vztahů, kopií katastrální mapy území, včetně zakreslení míst 
nakládání s vodami, stanovisky správce povodí a dotčeného vodního toku, Povodí Odry, státní podnik, 
zn. POD/02879/2021/9232/831.09 ze dne 22. 2. 2021 a zn. POD/03807/2021/9232/831.06 ze dne 24. 2. 2022 
a plnou mocí udělenou společností ČEPS, a.s. společnosti ČEPS Invest, a.s.  
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Přípisem č.j. MSK 15487/2022 ze dne 1. 2. 2022 vodoprávní úřad oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního 
zákona a podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení společného navazujícího řízení ve věci povolení stavby 
vodního díla „DET – Nová R420kV“ a ve věci povolení k nakládání s vodami a podle § 9b odst. 1 zákona EIA 
zveřejnil postupem podle § 25 správního řádu nezbytné podklady. Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání 
a podle § 115 odst. 8 a odst. 9 vodního zákona a podle § 112 odst. 2 stavebního zákona dal možnost 
účastníkům řízení a veřejnosti uplatnit námitky, popřípadě důkazy a dotčeným orgánům závazná stanoviska, 
a to nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení. Dne 15. 2. 2022 vodoprávní úřad obdržel 
souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, 
č.j.  MZP/2022/580/208 ze dne 15. 2. 2022, vydané podle § 9a odst. 6 zákona EIA k ověření změn záměru 
„Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“. Vodoprávní úřad přípisem č.j. MSK 34758/2022 
ze dne 9. 3. 2022 zpřístupnil ve smyslu § 9b odst. 4 zákona EIA veřejnosti podklady pro vydání rozhodnutí 
v předmětném navazujícím řízení a ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dal možnost účastníkům 
řízení a jejich zástupcům možnost před vydáním společného rozhodnutí v předmětných věcech vyjádřit 
se k jeho podkladům. Této možnosti nikdo nevyužil. 

Vodoprávní úřad účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu stanovil v souladu s § 109 stavebního 
zákona a jsou jimi stavebník a Státní pozemkový úřad jako vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna. Právnické osoby Elektrárna Dětmarovice, a.s., Správa železnic, státní organizace 
a PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., jako osoby jejíž vlastnické právo ke stavbě na sousedním pozemku může 
být povolením přímo dotčeno, právnické osoby ČEZ Distribuce, a.s., ČD-Telematika a.s. a ČEZ, a.s. jako osoby 
jejichž právo může být povolením přímo dotčeno, mají postavení účastníků řízení podle § 27 odst. 2 správního 
řádu. Okruh účastníků řízení ve věci povolení nakládání s vodami byl stanoven podle § 27 odst. 1 správního 
řádu (žadatel), postavení účastníků řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 4 a odst. 5 vodního 
zákona mají právnické osoby obec Dětmarovice a Povodí Odry, státní podnik.  

Vodoprávní úřad v průběhu společného řízení ve věci povolení k nakládání s vodami a ve věci povolení stavby 
vodního díla, souvisejícího s tímto nakládáním s vodami, přezkoumal předložený návrh v širších souvislostech, 
projednal jej s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že žádosti byly doloženy všemi potřebnými doklady 
a vydáním předmětných povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními právními předpisy. Podmínky stanovené ve výrokových 
částech tohoto rozhodnutí vyplývají z právních předpisů ve vodním hospodářství a stavebního zákona. Obsah 
závazných stanovisek dotčených orgánů, který je podle § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou 
část rozhodnutí, byl zohledněn v podmínkách č. 4 a 5 výrokové části II pro provádění a užívání stavby. 
V podmínce č. 4 bylo zohledněno stanovisko vodoprávního úřadu Magistrátu města Karviné 
č.j. SMK/091727/2019 ze dne 29. 8. 2019, v podmínce č. 5 bylo zohledněno závazné stanovisko Drážního 
úřadu, č.j. DUCR-39888/21/Zm ze dne 14. 7. 2021. V podmínce č. 6 byla zohledněna podmínka územního 
rozhodnutí č.j. SMK/133474/2020 ze dne 25. 11. 2020 týkající se ochrany dřevin během provádění stavby. 
V podmínkách pod pořadovým číslem 7 a 8 byly zohledněny stanoviska společností PKP CARGO 
INTERNATIONAL a.s., zn. SN/21/Ož/TŘ/188/21 ze dne 22. 4. 2021, a ČD-Telematika a.s., zajišťující provoz, 
dohled, servis a údržbu na zařízeních telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace, 
č.j. 1202103307 ze dne 17. 2. 2021 a zn. 1201805188-P2 ze dne 2. 7. 2021. Z ostatních výše uvedených 
stanovisek další podmínky pro provádění a užívání stavby nevyplynuly. Stavbu vodního díla vzhledem k jejímu 
charakteru, lokalizaci a účelu, kdy do vod povrchových budou vypouštěny předčištěné odpadní vody s obsahem 
nebezpečné látky C10-C40, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Vodoprávní úřad po posouzení podané 
žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci 
předmětného nakládání s vodami, nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru HOD_0870 Olše od toku Petrůvka 
po ústí do toku Odra a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v tomto vodním útvaru v budoucnu. 
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Doba platnosti povolení k nakládání s vodami byla v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona, vzhledem k tomu, 
že do vod povrchových budou vypouštěny odpadní vody s obsahem nebezpečných závadných látek (C10-C40) 
a povolení nemůže být vydáno na dobu delší než 4 roky, stanovena do 31. 5. 2026. Četnost odběrů vzorků 
a typ vzorků odebíraných odpadních vod vodoprávní úřad stanovil v souladu se svou ustálenou rozhodovací 
praxí. Podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona stanovil vodoprávní úřad podmínkou č. 3 ve výrokové 
části I. tohoto rozhodnutí četnost předávání výsledků měření skutečného množství a kvality vypouštěných 
odpadních vod příslušným subjektům. V souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona se tato povinnost 
plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 
(ISPOP). V průběhu společného řízení nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky, které by bránily vydání 
rozhodnutí. V návaznosti na shromážděné právně významné skutečnosti nebyly shledány důvody bránící 
vydání povolení v uvedených věcech a vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokových částech 
I. a II. tohoto rozhodnutí.  

Vydání rozhodnutí ve věci povolení stavby vodního díla podléhá zaplacení správního poplatku podle položky 18 
bodu 1. písm. h) sazebníku správních poplatků – přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000 Kč. Rozhodnutím pod č.j. MSK 157342/2021 ze dne 20. 12. 2021 byl  
žadatel vyzván podle § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích k jeho zaplacení. Poplatek byl uhrazen dne 
6. 1. 2022. 

Realizace stavby nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba vodního díla nebude 
zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.   

Účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu o povolení k nakládání s vodami dotčeny, jsou obec 
Dětmarovice a Povodí Odry, státní podnik.  

Účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu o povolení stavby vodního díla jsou právnické osoby 
Elektrárna Dětmarovice, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Správa železnic, státní organizace, PKP CARGO 
INTERNATIONAL a.s., ČD-Telematika a.s. a ČEZ, a.s. 

Poučení účastníků 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu ve věci povolení 
k nakládání s vodami k Ministerstvu životního prostředí a ve věci povolení stavby k Ministerstvu zemědělství 
podáním učiněným u zdejšího vodoprávního úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 
správního řádu). V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 
právního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

Další informace 
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 
písm. i) bodě 2. zákona EIA, a to i v případě že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni (§9c odst. 4 zákona 
EIA). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v podání písemného 
oznámení podle § 9c odst. 3 zákona EIA nebo v odvolání podle § 9c odst. 4 zákona EIA. 

Ing. Bc. Lenka Heczková  
vedoucí oddělení 
vodního hospodářství 
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Rozdělovník 
Účastníci řízení 
1. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, prostřednictvím ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 

101 52 Praha 10, IDDS: 8wip4pd (doručí se jednotlivě) 
2. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IDDS: z49per3 (doručí se jednotlivě) 
3. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (IDDS: wwit8gq) 
4. Obec Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice (IDDS: 2hqbqxt) 
5. Elektrárna Dětmarovice, a.s., Dětmarovice č.p. 1202, 735 71 Dětmarovice (IDDS: 3cfj6as) 
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín (IDDS: v95uqfy) 
7. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (IDDS: uccchjm) 

8. PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava (IDDS: gv4cgeh) 
9. ČD-Telematika a.s., Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 (IDDS: dgzdjrp)  
10. ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 (IDDS: yqkcds6) 

Dotčené orgány (doručí se jednotlivě) 
1. Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, 

IDDS: es5bv8q (k č.j. SMK/091727/2019 ze dne 29. 8. 2019, č.j. SMK/046918/2020 ze dne 2. 4. 2020 
a č.j. SMK/025242/2021 ze dne 2. 3. 2021)  

2. Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát 
IDDS: es5bv8q (k č.j. SMK/133474/2020 ze dne 25. 11. 2020 a č.j. SMK/074650/2021 ze dne 8. 6. 2021) 

3. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady, prostřednictvím Drážní úřad, sekce 
infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, IDDS: 5mjaatd  
(k č.j. DUCR-39888/21/Zm ze dne 14. 7. 2021)  

4. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1,  
160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk (ke sp. zn. 105073/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 13. 10. 2020)  

5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde  
(k č.j. MSK 109730/2018 ze dne 3. 10. 2018) 

6. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 (IDDS: 9gsaax4) 
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava 2, 

IDDS: 9gsaax4 (k č.j. MZP/2022/580/208 ze dne 15. 2. 2022) 

Vzhledem k tomu, že navazující řízení se podle § 9b odst. 3 zákona EIA považuje za řízení s velkým počtem 
účastníků podle § 144 správního řádu, je toto rozhodnutí doručováno také veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 
správního řádu na úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů na úřadech 

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava  
2. Obecní úřad Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice 
 
Písemnost je považována za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje a způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Krajský úřad tímto žádá Obecní úřad Dětmarovice o zpětné zaslání potvrzení o zveřejnění tohoto přípisu.  
 
Vyvěšeno dne:                                                                                          Sejmuto dne:  

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:  
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