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ROZHODNUTÍ č.949/20/VH
o povolení k nakládání s vodami, o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr
pro soubor staveb, o nezařazení stavby vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu,
o povolení kácení a veřejná vyhláška.
Výroková část:
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
A) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
žadateli, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,
IČ 00845451, dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s podzemními vodami – jejich
odběr prostřednictvím studny na pozemku parc. č. 4178/1 v k.ú. Pustkovec, obci Ostrava, kraji
Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 1510 – Kvartér Odry, útvar podzemních vod 66112
– Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry, ČHP 2-02-03-0270-0-00, v souvislosti se stavbou
vodního díla „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ - SO 04.2 Studna.
Množství vod, se kterými je povoleno nakládat:
Qprům:
Qmax:
Qmax:
Qročně:
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0,01
0,05
131
786

l.s-1
l.s-1
m3.měs-1
m3.rok-1
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Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami:
Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává:

6

do 31. prosince 2030

Upřesnění popisu nakládání s vodami:
bude realizován odběr podzemní vody prostřednictvím studny na pozemku parc. č. 4178/1
v k.ú. Pustkovec, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 1510 – Kvartér
Odry, útvar podzemních vod 66112 – Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry, ČHP 2-02-030270-0-00. Odebíraná podzemní voda bude sloužit k zásobování dětského vodního hřiště
užitkovou vodou.
Určení polohy místa nakládání s vodami:
X = 1 100 469,5

Y = 478 504,0

Ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, nevzniká odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města
Ostravy právní povinnost náhrady oprávněnému k nakládání s vodami za nemožnost nakládání
s vodami v maximálně povoleném množství a s určitými vlastnostmi.
B) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
žadateli, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,
IČ 00845451, dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákonač.254/2001Sb.,o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s povrchovými vodami – jiné
nakládání s nimi (odvádění vod z drenáží do vod povrchových) - bezejmenného vodního
toku (Pustkovecký potok) ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik,
IDVT 10208694, na pozemku parc. č. 4175/1 v k.ú. Pustkovec, v obci Ostrava, okrese
Ostrava-město, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-02-03-0270-0-00,
název a kód vodního útvaru – Opava od Moravice po ústí do toku Odra, HOD_0420.
Množství vod, se kterými je povoleno nakládat:
Qprům.:
Qmax.:
Qměs:
Qročně:

2/80

0,02
0,06
150
1800

l.s-1
l.s-1
m3.měs-1
m3.rok-1

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami:
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Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává:

do 31. prosince 2030
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Upřesnění popisu nakládání s vodami:
bude realizováno odvádění vod z prameniště na pozemku parc.č. 2046/3 v k.ú. Pustkovec
prostřednictvím nově realizovaného drenážního potrubí a stávajícího odvodňovacího
betonového žlabu do vod povrchových – bezejmenného vodního toku (Pustkovecký potok)
ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, IDVT 10208694, na pozemku parc.č.
4175/1 v k.ú. Pustkovec, v obci Ostrava, okrese Ostrava-město, kraji Moravskoslezském, číslo
hydrologického pořadí 2-02-03-0270-0-00, název a kód vodního útvaru – Opava od Moravice
po ústí do toku Odra, HOD_0420.
Určení polohy místa nakládání s vodami:
X = 1 100 591,7

Y = 478 381,8

C) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
I.

povoluje
žadateli, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
729 30Ostrava, IČ 00845451, dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a bod 5 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulaci a jiné nakládání s nimi
(akumulaci povrchových vod a jejich odvádění vod do vod povrchových) v souvislosti
se stavbou vodního díla „Pustkovecký rybník“.
Upřesnění popisu nakládání s vodami:
bude realizována akumulace povrchových vod ve stávajícím průtočném Pustoveckém
rybníku, na pozemku parc.č. 2064/1 v k.ú. Pustkovec a odvádění povrchových vod
z Pustoveckého rybníku do vod povrchových – bezejmenného vodního toku (Pustkovecký
potok) ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, IDVT 10208694,
na pozemku parc.č. 2064/1 v k.ú. Pustkovec, v obci Ostrava, okrese Ostrava-město, kraji
Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-02-03-0270-0-00, název a kód vodního
útvaru – Opava od Moravice po ústí do toku Odra, HOD_0420.
Množství vod, se kterými je povoleno nakládat:
akumulace povrchových vod:
celkový objem akumulované vody:
délka vzdutí při maximální hladině:
maximální hladina akumulované vody:
převádění povrchových vod:
Qprům.: 6,2
l.s-1
Qmax.:
90
l.s-1
Qměs:
233 280 m3.měs-1
Qročně: 2 800 000 m3.rok-1
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Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami:
Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává:
akumulace:
odvádění povrchových vod:

12

na dobu užívání stavby vodního
díla Pustkovecký rybník
do 31. prosince 2030

Určení polohy místa nakládání s vodami:
X = 1 100 494,7

Y = 477 781,0

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje
pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:
1.

Maximální hladina akumulované vody v Pustkoveckém rybníce bude označena vodní
značkou s jejím uvedením v m n.m. Bpv, která bude osazena na viditelném a
přístupném místě.

2.

Provoz Pustoveckého rybníku a manipulace s vodou budou prováděny v souladu
s projednaným provozním řádem a schváleným manipulačním řádem.

3.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo
stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských
zájmů.

II. s t a n o v u j e
dle ust. § 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, minimální zůstatkový průtok ve vodním toku –
bezejmenný vodní tok (Pustkovecký potok) ve správě právního subjektu
Povodí Odry, státní podnik, IDVT 10208694, na pozemku parc.č. 2064/1 v k.ú. Pustkovec,
v obci Ostrava, okrese Ostrava-město, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického
pořadí 2-02-03-0270-0-00, název a kód vodního útvaru – Opava od Moravice po ústí do
toku Odra, HOD_0420, na úrovni 1,1 l.s-1 v souvislosti se stavbou vodního díla
„Pustkovecký rybník“.
D) a dle § 94j odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15
odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, po provedeném řízení dle § 94j - § 94p zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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vydává
společné povolení, kterým se stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo
náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, schvaluje stavební záměr souboru staveb
„Revitalizace Pustkoveckého údolí“ dle § 94p odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové
dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12,
779 00 Olomouc-Hodolany, IČ 28597044 a autorizoval Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.,
č. autorizace 1201535 a Ing. Pavel Šípek (osoba oprávněná k projektování činností
prováděných hornickým způsobem) pod zakázkovým číslem 2832.
Druh a účel stavby:
jedná se o revitalizaci vodního toku Pustkovecký potok, revitalizaci Pustkoveckého rybníka a
parku včetně doplnění parkových prvků a doplnění chodníků v k.ú. Pustovec a k.ú. Poruba –
sever.
Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se
stavba umisťuje a povoluje:
4424/8 (ostatní plocha), 4179/3 (ostatní plocha), 4178/8 (trvalý travní porost), 4178/9 (trvalý
travní porost), 4177 (ostatní plocha), 2046/2 (ostatní plocha), 2045/4 (ostatní plocha), 4193
(zastavěná plocha a nádvoří), 4178/1 (trvalý travní porost), 4176 (ostatní plocha), 4179/5
(ostatní plocha), 4179/1 (ostatní plocha), 4179/4 (ostatní plocha), 4175/2 (ostatní plocha),
4175/1 (ostatní plocha), 2046/1 (ostatní plocha), 2046/3 (ostatní plocha), 2045/3 (ostatní
plocha), 2046/4 (ostatní plocha), 2045/1 (ostatní plocha), 2056/3 (ostatní plocha), 2053/2
(ostatní plocha), 4175/4 (ostatní plocha), 4173/4 (zahrada), 2054 (vodní plocha), 2055/5
(ostatní plocha), 2055/6 (ostatní plocha), 2060 (ostatní plocha), 4166/8 (ostatní plocha), 2055/1
(ostatní plocha), 2056/1 (ostatní plocha), 4166/1 (ostatní plocha), 4166/2 (ostatní plocha),
2061/3 (ostatní plocha), 2062/1 (vodní plocha), 2064/2 (vodní plocha), 2064/1 (vodní plocha),
2386/2 (ostatní plocha), 2061/1 (ostatní plocha) v k.ú. Pustkovec; 2003/1 (ostatní plocha),
2003/20 (ostatní plocha), 2358/1 (ostatní plocha), 2392 (vodní plocha) v k.ú. Poruba-sever.
Popis prostorového řešení stavby:
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
Ucelená část stavby – UČS 01 Revitalizace Pustkoveckého potoka
SO 01.1 Revitalizace toku
SO 01.2 Jímání a přívod vody
SO 01.3 Rekonstrukce propustků
SO 01.4 Rekonstrukce rozdělovacího objektu
SO 01.5 Vegetační úpravy
SO 01.6 Přeložky VO
Ucelená část stavby – UČS 02 Revitalizace Pustkoveckého rybníka
SO 02.1 Bourání stávajícího opevnění
SO 02.2 Odbahnění
SO 02.3 Opevnění břehů
SO 02.4 Rekonstrukce požeráku
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SO 02.5 Vegetační úpravy
SO 02.6 Mola
Ucelená část stavby – UČS 03 Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí
SO 03.1 Sadové úpravy
SO 03.2 Cesty v sídelní zeleni
SO 03.3 Zásahy ke zvýšení ekologickostabilizační funkce VKP
SO 03.4 Biotechnické objekty
SO 03.5 Modelace terénu
SO 03.6 Zídky
SO 03.7 Mobiliář
Ucelená část stavby – UČS 04 Parkové prvky
SO 04.1 Vodní hřiště
SO 04.2 Studna
Ucelená část stavby – UČS 05 Doplnění sítě cest pro pěší
SO 05.1 Chodník k ulici Martinovské
Ucelená část stavby – UČS 01 Revitalizace Pustkoveckého potoka
SO 01.1 Revitalizace toku
Dotčený úsek toku nad rybníkem je dlouhý 836,2 m. Začátek úseku je u vtoku
do Pustkoveckého rybníka (staničení km 1,070 toku) a konec u lesíku pod ulicí 17. listopadu
(staničení km 2,158 toku), kde voda Pustkoveckého potoka vytéká ze zatrubnění. Stávající
koryto je lichoběžníkové s šířkou ve dně 0,4 až 2 m. Břehy jsou zatravněné a na mnoha místech
se na nich nacházejí pařezy nebo vzrostlé stromy, které zasahují do průtočného profilu koryta.
Některé stromy vyrůstají přímo ze dna toku, a narušují tak opevnění dna, které je tvořeno v celé
délce toku betonovými dlaždicemi 40 x 40 cm a žlabovkami. Koryto toku je uměle napřímeno a
v některých místech velmi zahloubeno. Správcem toku i správcem povodí je Povodí Odry,
státní podnik. Identifikace toku je IDVT10208694.
Koryto potoka v celém úseku má kapacitu na úrovni průtoku Q20 – Q100. Kapacitu koryta
snižují stávající propustky. Zájmový úsek kříží 5 propustků, z nichž 4 jsou nekapacitní
s potrubím DN 800. Rekonstrukci propustků řeší objekt SO 01.3.
Do toku je zaústěno množství potrubí pravděpodobně dešťové kanalizace, v mnoha případech
je zcela zaneseno. V rámci revitalizace budou veškerá zaústění zachována a při změně trasy
toku přepojena (prodloužena nebo zkrácena).
Ve staničení km 0,0110 – 0,1743; 0,2776 - 0,3144 a 0,3673 – 0,4784 je navrženo odstranění
stávajícího opevnění dna (bet. dlaždice, žlabovky) a nově umístění skupin či jednotlivých
kamenů o hmotnosti 80 – 200 kg do dna toku. Podélný sklon toku nebude měněn a bude
stabilizován vložením dřevěných příčných prahů z kulatiny. V místech, kde tok kříží podzemní
inženýrské sítě, bude v šíři ochranného pásma sítě provedeno opevnění dna koryta záhozem
z LK
o hmotnosti 80 – 200 kg s urovnáním líce.
Ve staničení km 0,1784 – 0,2776; 0,3144 – 0,3673 a 0,5415 – 0,8592 je navrženo odstranění
stávajícího opevnění dna (bet. dlaždice, žlabovky) a celková revitalizace toku v podobě změny
příčného a podélného profilu koryta a také rozvolnění trasy toku vkládáním směrových
oblouků. Bude provedeno přírodě blízké koryto složeného profilu s šířkou ve dně 0,4 m a
sklony svahů 1:3 – 1:5. Kyneta bude o hloubce 0,4 m s kapacitou cca Q1 a méně, bermy budou
provedeny jednostranně i oboustranně v šířce 0 – 5 m se sklonem 3% směrem k toku. Plocha
koryta bude zatravněna bez opevnění. Pouze budou umístěny jednotlivé kameny o hmotnosti
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80–200 kg do dna kynety. Celková kapacita nového koryta bude na úrovni průtoku Q20.
V podélném profilu dojde k rozčlenění podélného sklonu, který bude nově v rozmezí
0,6 – 5,4 %. Budou vytvořeny brodové úseky a tůně, které se budou v trase vzájemně střídat.
V úseku revitalizovaného koryta nad rybníkem je navrženo celkem 6 nových tůní. Podélný
profil koryta bude stabilizován vložením dřevěných příčných prahů z kulatiny. V místech, kde
tok kříží podzemní inženýrské sítě, bude v šíři ochranného pásma sítě provedeno opevnění dna
koryta záhozem z LK o hmotnosti 80 – 200 kg s urovnáním líce. V místě rozvolnění toku bude
stávající koryto zasypáno.
Ve staničení km 0,5395 je navržena nová lávka přes potok, která slouží k přístupu na vyhlídku.
Lávka je součástí objektu SO 03.7. Ve staničení km 0,7030 je navržena nová lávka přes potok,
která slouží k přístupu na nové vodní hřiště. Lávka je součástí objektu SO 03.7. Úsek
ve staničení km 0,4886 – 0,5415 je zcela bez úprav.
Součástí revitalizace toku je i výstavba nového přírodě blízkého koryta na louce
pod Pustkoveckým rybníkem na pozemku parc. č. 2358/1 a 2392 v k. ú. Poruba–sever.
V současném stavu odtéká voda z rybníka přes komoru požeráku do odpadního potrubí
DN 700, které vede v zemi pod loukou a před ulicí Martinovskou vybíhá na povrch a voda
z něj odtéká otevřeným korytem a po šesti metrech ústí opět do kanalizace. Přesná trasa
odpadního potrubí není známa a v PD je zakreslena pouze orientačně dle povrchových znaků a
dostupných podkladů od správců inž. sítí. Záměrem je odběr běžných průtoků Pustkoveckého
potoka z komory požeráku do Nového koryta.
Od požeráku je navrženo potrubí PVC DN 300 dl. 11,4 m s deskovým šoupátkem pro odpadní
vodu pro umožnění uzavření odběru vody. Potrubí je ukončeno kamenným čelem š. 0,4 m
zděným z lomového kamene na MC s vyspárováním. Čelo má výšku 0,8 m a délku 6,4 m. Dále
je již voda vedena novým otevřeným lichoběžníkovým korytem s šířkou ve dně 0,4 m a sklony
svahu 1:3 – 1:5. Nové koryto má délku 163,8 m (včetně zatrubněných částí) a celkovou šířku
4,5 – 9,0 m. Plocha koryta bude zatravněna bez opevnění. Pouze budou umístěny jednotlivé
kameny o hmotnosti 80 – 200 kg do dna koryta a úseky v těsné blízkosti příčných prahů, kde
bude provedeno opevnění z LK o hmotnosti 80-200 kg. V podélném profilu dojde k rozčlenění
podélného sklonu, který bude nově v rozmezí -10,0 – 8,9 %. Ve staničení km 0,1148 bude
vytvořena tůň délky 22,2 m s hl. vody 0,35 m a šířkou ve dně 2 m. Ve staničení km 0,000 00 je
koryto zaústěno do stávajícího otevřeného odpadního koryta rybníka. Podélný profil koryta
bude stabilizován vložením dřevěných příčných z kulatiny.
Ve staničení km 0,040 55 dojde ke křížení s jednotnou kanalizací z betonových trub DN 1200
v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. V tomto křížení bude
proveden propustek z betonových trub DN 300 délky 9 m (na šířku ochranného pásma
kanalizace). Potrubí bude obetonováno pro zajištění vodotěsnosti. Niveleta potrubí propustku
bude 1 m nad vnějším lícem potrubí jednotné kanalizace Čela propustku budou zděná z LK
na MC šířky 0,4 m, výšky 0,8 m a délky 6,4 m. Povrch propustku bude ohumusován
a zatravněn.
SO 01.2 Jímání a přívod vody
Tento stavební objekt řeší zanedbanou a zarostlou plochu prameniště na pozemku p.č. 2046/3
v k.ú. Pustkovec. V současném stavu je plocha svahu zamokřená a zarostlá vzrostlými stromy a
keři. Stromy jsou již za zenitem svého věku a při větrném počasí hrozí pádem. V rámci tohoto
objektu bude provedeno drenážní potrubí PVC DN 150 délky 62 m do štěrkového lože frakce
16/32, které bude odvádět vodu z pozemku p.č. 2046/3 do stávajícího betonového žlabu
na pozemku p.č. 2046/1. Tímto žlabem bude voda odváděna do Pustkoveckého potoka.
Betonový žlab bude pročištěn od nánosů a spadaného listí, stejně tak propustek pod chodníkem,
který vede podél Pustkoveckého potoka. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně.
Drenážní potrubí bude uloženo do rýhy o celkové šířce 1 m. Při zastižení kořenového systému
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dřevin, které nejsou odstraňovány, bude k dalším pracím přizván dendrolog, který stanoví další
postup. V místě křížení NTL a VTL plynovodu bude z důvodu požadavku správce plynovodu
drenážní potrubí uloženo do plynostěsných chrániček PE DN 200, dl. 7,0 m (3,5 m od místa
křížení na obě strany). Potrubí drenáže bude v chráničce vystředěno pomocí distančních
kroužků. Čela chrániček budou utěsněna pomocí pryžových těsnicích manžet.
Po uložení drenážního potrubí bude dotčená plocha vysvahována, ohumusována v tl. 15 cm a
zatravněna. Oproti původnímu stavu nedojde ke změně výškové úrovně terénu.
SO 01.3 Rekonstrukce propustků
Celkem je navržena rekonstrukce 4 propustků, které se nacházejí ve staničení km 0,066;
0,1743; 0,6358 a 0,7874. V PD jsou propustky číslovány vzestupně od rybníka směrem proti
proudu. Vlastníkem propustků je Statutární město Ostrava.
Budou rekonstruovány stávající propustky z betonových trub DN 800. Před zahájením prací
bude rozebrána stávající dlažba chodníku nad propustkem a v šíři výkopu, po dokončení stavby
bude použita zpět. Zbylé stávající konstrukce propustku budou odstraněny a odvezeny
na skládku.
Nově budou provedeny tyto propustky z betonových trub DN 1000 délky 5 m. Nátok i výtok
do propustku bude opatřen kamennými čely zděnými z LK na MC s vyspárováním. Čela budou
opatřena dřevěným zábradlím. V konstrukci čela budou osazeny plastové chráničky pro vedení
přeložených kabelů VO (součást SO 01.6 přeložky VO). Před vtokem a za výtokem
z propustku navazuje na čelo ve dně koryta opevnění dlažbou z lomového kamene do 200 kg
o tl. 300 mm do betonového lože C12/15, tl. 100 mm a délce 600 mm. Potrubí propustku bude
obetonováno. Konstrukční skladba nad propustí bude stejná jako skladba stávajícího chodníku.
SO 01.4 Rekonstrukce rozdělovacího objektu
Ve staničení km 0,015 00 revitalizovaného Pustkoveckého potoka bude rekonstruován stávající
rozdělovací objekt, který slouží k případnému zahrazení vtoku do Pustkoveckého rybníka a
odklonění průtoku do stoky jednotné kanalizace v provozování právního subjektu Ostravské
vodárny a kanalizace a.s. Stávající rozdělovací objekt je ŽB konstrukce tvaru cca krychle
o rozměrech cca 1,8 x 1,8 x 1,5 m s kruhovým otvorem v průtočném profilu toku a s poklopem
z vrchní strany. Objekt je v současné době nefunkční.
V rámci rekonstrukce bude tento objekt zcela odstraněn a nově bude na stejném místě postaven
nový rozdělovací objekt, který bude proveden jako příčný práh šířky 0,6 m, výšky 1,8 m a
délky 4 m, zděný z lomového kamene (moravská droba) na MC s vyspárováním viditelných
ploch. Výška prahu nade dnem koryta bude 1 m. V místě dna koryta bude v prahu proveden
čtvercový otvor 1 x 1 m, ve kterém budou po obvodu osazeny nerezové U profily 65
pro možnost osazení dřevěných dluží z dubových fošen výšky 0,2 m. Dotčené plochy svahů
koryta budou ohumusovány a zatravněny v tl. 0,1 m. Pro stavbu objektu bude proveden pažený
výkop příložným pažením se sklony svahů 4:1. Po vyzdění objektu bude proveden kolem něj
hutněný zásyp původní zeminou z výkopu hutněný po vrstvách max. 300 mm. Koryto potoka
bude kolem objektu opevněno kamennou rovnaninou z LK (moravská droba) o hmotnosti 80 –
200 kg do štěrkopískového lože tl. 0,1 m. Opevnění bude ve svazích provedeno ve sklonu
1:1,5. Opevnění bude provedeno ve vzdálenosti 1 m před a 2 m za objektem.
Výkopem bude zastiženo stávají oplocení komunitního centra v délce 4 m, proto dojde
k odstranění a zpětnému osazení (po dokončení prací na rozdělovacím objektu) 1 ocelového
sloupku do betonového lože C12/15 a také ocelového pletiva.
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SO 01.5 Vegetační úpravy
V rámci tohoto objektu bude před samotným zahájením prací provedeno nutné kácení náletové
vegetace a vzrostlých stromů z důvodu provedení navrhované stavby UČS 01 a pro možnost
příjezdu stavební techniky.
Doprovodná výsadba podél revitalizovaného toku je součástí SO 03.1.
Tento stavební objekt obsahuje také osetí travním semenem dotčených zatravněných ploch a
plochy revitalizovaného koryta potoka.
SO 01.6 Přeložky VO
V místech rekonstruovaných propustků ve staničení km 0,066; 0,1743; 0,6358 a 0,7874
revitalizovaného Pustkoveckého potoka budou přeloženy kabely veřejného osvětlení, které
v současné době přecházejí koryto potoka v ocelových chráničkách nad jeho dnem těsně vedle
propustků. Současně tak tvoří překážku v průtočném profilu potoka. Vedení veřejného
osvětlení je ve správě právního subjektu Ostravské komunikace, a.s.
Nově budou kabely při křížení s tokem uloženy do plastových chrániček, které budou vedeny
v čelech propustků. Tento stavební objekt řeší veřejné osvětlení na komunikacích, volných a
zpevněných plochách veřejně přístupných. Nejsou řešeny změny světelných míst, pouze
vyvolané přeložky kabeláže. Součástí technického návrhu přeložky je i oprava ve stávající trase
z důvodu eliminace spojek.
Ucelená část stavby – UČS 02 Revitalizace Pustkoveckého rybníka
SO 02.1 Bourání stávajícího opevnění
V rámci tohoto objektu bude odstraněno stávající břehové opevnění (betonové prefa dílce)
šikmých částí břehu po celém obvodu, kromě opevnění podél litorálního pásma. Odstraněné
opevnění bude odvezeno na skládku.
Základní parametry odstraňované části stavby:
materiál
betonové prefa dílce
objem
165 m3
Bude také provedeno odstranění dvou unimobuněk u požeráku.
SO 02.2 Odbahnění
Tento objekt řeší odstranění sedimentu ze dna Pustkoveckého rybníka. Práce započnou
zřízením provizorního sjezdu do zátopy rybníka pro umožnění odbahnění dna nádrže. Těleso
sjezdu bude provedeno hutněným násypem vhodné zeminy z výkopu (v rámci ostatních objektů
revitalizace parku) po vrstvách max. 300 mm. Pojízdná plocha sjezdu bude opevněna
betonovými panely. Svahy sjezdu budou provedeny ve sklonu 1:2. Podélný sklon sjezdu bude
10 %. Sjezd bude po dokončení prací zcela odstraněn.
Po provedení provizorního sjezdu bude následovat vyhloubení odvodňovacích rýh
v dostatečném předstihu před vlastním odbahněním pro zajištění max. odvodnění sedimentu.
Rýhy budou provedeny v podélném sklonu 0,2 % a hloubce 0,5 m. Příčný profil rýh bude
trojúhelníkového tvaru se sklony svahů 1:2. Rýhy budou vedeny tak, aby z nich voda mohla
odtékat do požeráku.
Po dostatečném vyschnutí sedimentu započne jeho odstranění. Bude provedena rybniční stoka
o délce 102,1 m a podélném sklonu 0,4 – 7,9 %. Rybniční stoka bude napojena na spodní
výpust rybníka.
Návrh odbahnění je proveden v prostoru rybníka sejmutím sedimentu. Dle současného
zaměření se tloušťka sedimentu pohybuje mezi 0,00 až 0,88 m.
Dno rybníka bude po odtěžení sedimentu vysvahováno směrem k rybniční stoce ve sklonu
0,2 % a směrem k požeráku ve sklonu 0,4 %.
Ve východní části dna rybníka bude provedeno loviště.
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Odtěžený sediment bude odvážen na skládku do vzdálenosti 10 km. Celkem bude odtěženo cca
2000 m3 sedimentu na ploše 3600 m2.
Do plochy litorálního pásma nebude v rámci odbahnění zasahováno. V místě vtoku do rybníka
dojde pouze k napojení rybniční stoky na koryto Pustkoveckého potoka. Odbahnění bude
probíhat ve vhodném termínu vzhledem k rozmnožování a zimování obojživelníků a hnízdění
ptáků.
SO 02.3 Opevnění břehů
V rámci tohoto objektu je řešeno nové opevnění návodního svahu Pustkoveckého rybníka.
Bude provedeno opevnění kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 80 – 200 kg
o tl. 400 mm do štěrkopískového lože tl. 100 mm ve sklonu 1:2. Rovnanina bude provedena
min. 1 m nad hladinu HSN. Dotčené zatravněné plochy na břehu budou ohumusovány
a zatravněny v tl. 100 mm. Rovnanina bude provedena po obvodu návodního svahu, kromě
úseku, kde se nachází litorální pásmo a kromě úseku dlouhém 32 m na severním břehu, kde
budou provedeny pobytové schody. Celková délka břehu opevněného rovnaninou je 150 m
(včetně schodišť).
Rovnanina ve sklonu 1:2 bude provedena i u požeráku, kde je dnes betonová opěrná zeď.
Sjednotí se tak vzhled břehů rybníka. Tato úprava si vyžádá vybourání stávajícího potrubí
spodní výpusti DN 700 a jeho výměnu za potrubí nové o celkové délce 5,9 m (řeší SO 02.4).
V rovnanině budou provedena 3 schodiště pro přístup k břehům rybníka. Dvě schodiště jsou
navržena na východní straně u potrubí spodní výpusti a jedno schodiště v blízkosti
kombinovaného mola. Konstrukce těchto schodišť bude z ŽB s betonem C 30/37. Viditelné a
nášlapné plochy budou obloženy lomovým kamenem v tl. 200 mm s vyspárováním na MC.
Obklad kamene bude ukotven do ŽB konstrukce ocelovými trny. Výška stupně je 150 mm,
hloubka 300 mm. Šířka schodišť bude 1,4 m. Prostor pod schodišti na dně rybníka bude
vysypán říčním štěrkem.
V jihovýchodním okraji rybníka bude nové břehové opevnění prováděno se zvýšenou
opatrností vzhledem k vysoké biologické hodnotě blízkých dubů (stromy č. 423-425
dle inventarizace dřevin). Při provádění prací v blízkosti těchto stromů bude přizván odborně
způsobilá osoba (znalec v oboru dendrologie), který bude dohlížet na to, aby pracemi nebyl
narušen kořenový systém stromů. V kořenovém prostoru zachovávaných stromů budou práce
prováděny ručně (bez použití mechanizace). Do vzdálenosti min. 2 m od pat kmenů stromů
nebude prováděno hutnění zeminy. V blízkosti dubu č. 424 (dle inventarizace dřevin) nebude
prováděno odstranění stávajícího opevnění, které je vrostlé do kořenů. Před provedením zásypu
bude šetrně (ručně nebo odsátím) veškerý rostlinný pokryv a další organické materiály. Zásyp,
který bude navyšovat stávající terén, bude proveden hrubozrnným materiálem tak, aby nedošlo
k poškození kůry kořenů. Do vzdálenosti 1 m od paty kmene nebude provedeno ohumusování a
osetí.
Na severním břehu budou v úseku dlouhém 32 m provedeny pobytové schody. Konstrukce
bude provedena z ŽB s betonem C 30/37. Pohledové plochy a plochy pod hladinou HSN budou
obloženy lomovým kamenem v tl. 300 mm s vyspárováním na MC. Obklad kamene bude
ukotven do ŽB konstrukce ocelovými trny. Dotčené zatravněné plochy na břehu budou
ohumusovány a zatravněny v tl. 100 mm.
Pro posezení na pobytových schodech jsou navrženy masivní roštové sedáky z ohýbaného či
rovného dřeva. Dřevo sedáku bude chráněno proti plísním a dvěma vrstvami syntetické lazury,
která se vsakuje hluboko do struktury dřeva. Barevnost lazury by měla odpovídat barevnosti
ostatních dřevěných částí mobiliáře. Rozměry budou dle potřeby: délka 1500 - 2000 mm, šířka
1000 mm. Podstava pro sedáky bude tvořena betonovým skeletem schodů obloženým
kamenem. Kotvení bude provedeno do kamenného obkladu pomocí žárově zinkovaných šroubů
a úchytů.
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V ploše pobytových schodů budou provedena 2 schodiště jako přístup k hladině rybníka.
Konstrukce schodiště bude z ŽB s betonem C 30/37. Viditelné a nášlapné plochy budou
obloženy lomovým kamenem v tl 200 mm s vyspárováním na MC. Obklad kamene bude
ukotven do ŽB konstrukce ocelovými trny. Šířka schodišť bude 1,4 m.
SO 02.4 Rekonstrukce požeráku
Rekonstrukce stávajícího požeráku rybníka bude zabezpečovat nový režim odtoku vody
z rybníka. Jedná se zejména o napájení nového koryta pod rybníkem vybudovaného v rámci SO
01.1. V boční zdi komory požeráku bude vybourán otvor pro osazení PVC potrubí DN 300
na kótě dna potrubí 219,80 m n.m. = HSN. Stávající odpadní potrubí bude zachováno a bude
využíváno při vypouštění rybníka nebo vysokých průtocích, za běžného stavu bude toto potrubí
neprůtočné. Odběr vody z požeráku rybníka bude možný jen při překročení hladiny stálého
nadržení v rybníce.
Stávající betonové potrubí DN 700 na vtoku do požeráku bude odstraněno, včetně jeho
obetonování. Na celkové šířce 6 m (3 m na každou stranu od osy potrubí spodní výpusti) bude
vyříznutím dočasně odstraněno stávající zábradlí a na stejnou šířku bude dočasně rozebrán
stávající chodník na hrázi rybníka. Následně bude otevřeným výkopem odstraněno stávající
potrubí a bude odbourána stávající betonová konstrukce. Místo původního potrubí bude
osazeno nové o celkové délce 5,9 m s následným obetonováním a zpětným zásypem hutněným
jílovitým materiálem. Na vtoku do prodloužené spodní výpusti bude proveden ŽB objekt
z betonu C 30/37 o šířce 1,2 m a se šířkou čela a bočních křídel 0,4 m. Křídla budou ve sklonu
stejném jako rovnanina 1:2. Na křídlech budou umístěny ocelové česle. Opevnění břehu je
součástí SO 02.3.
SO 02.5 Vegetační úpravy
V rámci tohoto objektu bude před samotným zahájením prací provedeno nutné kácení
vzrostlých stromů z důvodu provedení navrhované stavby UČS 02. Tento stavební objekt
obsahuje také osetí travním semenem dotčených zatravněných ploch v celkové ploše 615 m2.
SO 02.6 Mola
Mola představují doplnění revitalizovaného rybníka o možnost kontaktu návštěvníků s vodou.
Nabízejí využití rekreačního potenciálu rybníka bez intenzivního rybářského obhospodařování
k pozorování vody a přístupu k vodě. Mola na rybníce by se měla stát dominantou a
návštěvnickým cílem této části parku. Umožní návštěvníkům přístup k hladině rybníka a
bezprostřední kontakt s vodou a vodními živočichy.
Stavební objekt představuje návrh dvou mol:
Kombinované molo
složené z altánu s lavičkami, hladinového mola na pontonech a přístupového mostku
ze břehu. Kombinované molo s altánem je navrženo na otevřené vodní ploše na jižní straně
rybníka. Středová část mola je tvořena altánem o půdorysných rozměrech 3 x 3 m. Výšková
poloha altánu je neměnná, výšková úroveň plovoucí části se bude měnit s kolísající
hladinou. Altán je postaven na 9 sloupech z dřevěných hranolů 20 x 20 cm. Čtyři rohové
sloupy jsou průběžné (až po střešní konstrukci) o délce 4,1 m. Zbývající sloupy jsou
ukončeny na úrovni pochozí plochy. Všechny dřevěné sloupy jsou do dna rybníku ukotveny
pomocí 2 ks U profilů 220 z oceli S235 pozinkovaných vrstvou 80 μm, dl. 1 m a vetknutých
do betonových bloků o rozměrech 700 x 700 x 1000 mm. Trámy budou do U profilů
ukotveny pomocí nerezových svorníků, 5 ks/trám. Střešní konstrukce bude rovněž dřevěná,
jehlanového tvaru. Na latě a kontralatě bude položena plechová střecha opatřená ochranným
nátěrem. Veškeré pochozí plochy altánu, přístupové lávky i plovoucí části mola budou
tvořeny dřevěnými prkny, tl. 6 cm, šířky 20 cm a různých délek. Mezera mezi prkny bude
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2 cm. Po obvodu altánu i po obou stranách přístupové lávky bude osazeno dřevěné zábradlí
výšky 1,1 m z dřevěných hranolů 10 x 10 cm. Ve vnitřní části altánu budou vyhotoveny
dřevěné lávky, které budou uchyceny do dřevěných trámů. Altán bude s břehem propojen
přístupovou lávkou délky 4,25 m a šířky 1,5 m. Lávka je navržena ze dvou dřevěných
nosníků pobitých dřevěnými prkny. Na břehu rybníka bude lávka uložena na betonový blok
z prostého betonu C30/37. Na styku s dřevěným nosníkem bude uložena hydroizolace.
Kolem třech stran altánu je navržena plovoucí část mola ve tvaru písmene U. Plovoucí část
mola bude uložena na pontonech z celkem 20 ks plováků o výtlaku 250 l. Použití těchto
plováků umožní připustit na plovoucí molo rovnoměrné nahodilé zatížení 1,0 kN/m2. Je
nutné, aby tento údaj byl na viditelném místě objektu vyznačen. Plováky budou mít
půlválcový tvar a jednotlivé díly budou vzájemně spojeny pomocí nerezových montážních
čtverců. Na plovácích bude vyhotoven dřevěný rošt z trámů 15 x 15 cm, na kterých bude
vytvořena pochozí plocha z dřevěných prken tl. 6 cm, šířky 20 cm. Po obvodu celé plovoucí
části mola bude vyhotoveno snížené dřevěné zábradlí o výšce 20 cm. Plovoucí část mola
bude s altánem propojena pomocí dřevěných schůdků připevněných k altánu pomocí pantu,
aby bylo možné schůdky využívat při přiměřených výkyvech hladiny v rybníce. Na pochozí
ploše plovoucí části mola budou v místě přístupových schůdků přichyceny 2 pozinkované
pásy šířky 10 cm a délky 0,5 m, které umožní pochyb spodní hrany schůdků po pochozí
ploše. V případě vypuštění rybníka budou přístupové schůdky demontovány. V rozích
plovoucí části mola jsou navrženy celkem 4 kotvicí sloupy délky 2,1 m, které budou
s plovoucí částí mola spojeny řetězy.
Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny 2 ochrannými nátěry. Dřevěné konstrukce budou
tlakem hloubkově impregnovány proti poškození ve vodním prostředí. Veškeré spojovací
prvky budou z nerezové oceli.
Příbřežní molo
je navrženo blíže k litorální části rybníka. Jedná se o dřevěnou pochozí plochu
o půdorysných rozměrech 3,3 x 2,1 m bez zábradlí. Molo je tvořeno 7 ks plováků o výtlaku
250 l půlválcového tvaru. Jednotlivé díly budou vzájemně spojeny pomocí nerezových
montážních čtverců. Na plovácích bude vyhotoven dřevěný rošt z trámků 10 x 10 cm a 10 x
5 cm, na kterých bude vytvořena pochozí plocha z dřevěných prken tl. 6 cm, šířky 20 cm
a délky 3,3 m. Mezera mezi prkny bude 2 cm. Molo bude přichyceno pomocí řetězů
ke dvěma kotvicím sloupům – ty jsou tvořeny dřevěnými hranoly 20 x 20 cm, dl. 1,3 m,
vetknutých do břehového opevnění rybníka (opevnění je součástí SO 02.3).
K příbřežnímu molu je navržen přístup pomocí schodiště. Na betonovém základu z betonu
C30/37 bude provedeno obložení nášlapných ploch lomovým kamenem, tl. 200 mm
s vyspárováním na MC. Přichycení bude provedeno pomocí ocelových trnů. Výška stupně je
150 mm, hloubka 300 mm. Šířka schodiště je 1500 mm.
Ucelená část stavby – UČS 03 Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí
SO 03.1 Sadové úpravy
Návrh řešení sadových úprav vycházel především z detailní inventarizace dřevin. Pro návrh
zásad a hlavního směru sadových úprav byla řešená plocha rozdělena do dílčích zón A-J.
Seznam navržených dřevin zahrnuje jak druhy blízké přírodě (dub, javor, lípa, buk, olše,
střemcha…), tak dřeviny svým charakterem náležícím do veřejných parků (různé druhy
okrasných třešní, okrasné formy buku a jírovce…). Nebyly však použity žádné invazivní druhy
stromů ani keřů.
Kompozice zeleně v rámci okolí objektů a budov v „parkovité“ části území je navržená
s ohledem na jednoduchost následné údržby. Umístění nových stromů respektuje ochranná
pásma inženýrských sítí a rovněž stožáry veřejného osvětlení. Řešené území je koncipováno
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takovým způsobem, aby se do budoucna stalo téměř bezúdržbovou lokalitou s výjimkou sekání
trávy a případného tvarování korun stromů (pouze v prvních letech po výsadbě).
SO 03.2 Cesty v sídelní zeleni
V tomto stavebním objektu jsou zahrnuty cesty k doplnění stávající sítě cest v Pustkoveckém
parku řešící přístup do parku od ulice Slavíkovy do prostoru parku. Dále tam, kde je to
potřebné vzhledem k novým objektům v parku (vyhlídka na slunné louce a vodní hřiště a tam,
kde cesta nyní chybí a trasa je uživateli parku běžně používána a vyšlapána.
Cesty budou konstruovány jako propustné (polopropustné) pro vodu, což vyhovuje jejich
funkci a vzhledu. Stavba cesty zahrnuje zemní práce (vykopání, zarovnání povrchu, hutnění
materiálu) a přírodní materiál (štěrk různých frakcí), případně odvodňovací prvky a kamenné
stupně. Navrženy jsou pouze cesty pro pěší.
Cesty budou provedeny jako parkové s vyloučením motorové dopravy i nemotorové cyklistické
dopravy z vibrovaného štěrku. Úseky s vyšším sklonem budou řešeny vložením jednotlivých
nášlapných kamenů nepravidelných tvarů o přibližných rozměrech 450 x 450 mm, tl. 50 mm.
Jednotlivé nášlapné kameny budou uloženy střídavě ve vzdálenosti 75 cm od sebe. Nášlapné
kameny budou uloženy do štěrkopískového lože tl. 150 mm. Výškově budou jednotlivé kameny
kopírovat stávající sklonové poměry v trase cesty.
Šířka cest bude 1 m, v případě přístupu k vodnímu hřišti 2 m, celková délka všech navržených
cest bude 346 m.
Skladba konstrukčních vrstev:
• podkladní vrstva – štěrkodrť tl. 150 mm po zhutnění
• kryt – VŠ tl. 200 mm po zhutnění
Příčný sklon je 4 % a je vždy proveden tak, aby voda odtékala na stranu, která je gravitačně
níž, aby nedocházelo ke kumulaci vody při okraji cesty.
Podobně bude řešena i cesta přes psí louku. Cesta přes přírodně cennou plochu 3 bude
provedena jako štěrkový trávník (štěrkodrť s příměsí 20 % kompostu), který zabezpečí
potřebnou pevnost a propustnost povrchu. Šíře trávníku bude 1 m, délka 74 m. Spádově se
cesta různí, v jižní části, kde navazuje na chodník od ulice Slavíkova, dosahuje podélný sklon
2%, v severní části je podélný sklon do 1 %.
Bude použita konstrukce štěrkového trávníku s jednou nosnou vegetační vrstvou:
1. Nejdřív bude provedena odkopávka terénu a sejmutí ornice na zatravněných plochách
v tl. 15 cm.
2. Vrstva štěrkodrti s příměsí 20% kompostu nebo zeminy s rozprostřením a uhutnění
v tl. 200 mm
3. Založení trávníku – lépe mokrou cestou s aplikací půdního kondicionéru
4. Zaválení
SO 03.3 Zásahy ke zvýšení ekologickostabilizační funkce VKP
Tento stavební objekt je směřován k péči o plochy, které provedený biologický průzkum území
označil jako cenné. Popis výsadby a následné údržby dřevin a travnatých ploch je podrobně
popsán v SO 03.1.
Na jednotlivých plochách jsou navržena tato opatření:
Litorální plocha rybníka
Vodní plocha (rybníček) je sice plošně malá, avšak výhradně díky vyvinutému litorálnímu
porostu biotopově cenná, vyskytují se zde některé cennější druhy živočichů. Litorální
vegetace navíc výrazně přispívá ke stabilitě a čištění vodního prostředí, které je zde nadmíru
zatěžováno bohatou rybí obsádkou a zejména početnou populací domestikované kachny
divoké (obojí výrazně víří dnové sedimenty).

13/80

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

k č.j. SMO/630804/20/OŽP/Po

Návrh opatření:
- vodní plocha bude respektována při odbahňování rybníka, opevnění kolem ní nebude
obnovováno
- bude respektován litorální porost rybníka, tj. v případě čištění rybníka je nutné zachovat
alespoň 1/3 plochy (objemu) litorálního pásma
- náhradou za vykácení 2 starých vrb (+ jedné mladé - viz rovněž SO 02.3) budou
na stejném místě vysázeny tři nové převislé vrby (Salix alba Tristis)
- u stávajících vzrostlých dubů a vrb budou odstraněny proschlé větve
Luční plocha
Plocha trojúhelníkového půdorysu s mladými výsadbami stromů a dvěma skupinami keřů,
vymezená s ohledem na výskyt vstavačovitých rostlin jako plocha zvýšeného zájmu ochrany
přírody. V ploše je sedmnáct starých pařezů, obrůstajících výmladky. V jižní části plochy
mezi chodníkem a oploceným areálem je souvislý porost dřevin. Území má poměrně
vysokou biologickou hodnotu jako celek díky zastoupení plošně větších a místy relativně
přirozených travnatých ploch. Jejich význam a přínos je však silně redukován častým
kosením a zejména dobou kosení. Pro většinu území je vhodný současný režim kosení, kdy
je pouze doporučeno, aby lokalita nebyla kosena plošně naráz, ale postupně po menších
plochách (např. čtvrtinách) tak, aby mezi pokosením jednotlivých ploch byly týdenní
odstupy. Za velmi cenné je považováno zjištění kruštíku polabského v jižní části lokality
3 a pozorování některých cennějších bezobratlých na této ploše. Pro parcely v k.ú.
Pustkovec, č. 2046/3, 2046/1 a 2046/2 je navrženo kosit plochu do konce června a pak až
v polovině září. Důvodem je ochrana a podpora populace vzácného kruštíku polabského a
bezobratlých.
Návrh opatření:
- odstranění náletů a zmlazených pařezů, neperspektivních skupin keřů. Pařezy budou
odfrézovány a následně zde bude aplikována hlíva ústřičná – tímto způsobem dojde
k jejich postupné biologické likvidaci
- zdravotní výběr i v mladých dřevinách.
- omezená výsadba dřevin.
- nastolení režimu kosení s ohledem na výskyt kruštíku.
- odstranění havarijních dřevin (topoly)
- zpevnění stávající vyšlapané pěšiny formou štěrkového trávníku (viz SO 02)
Podmáčená olšina
Jedná se o hodnotnější podmáčený rozvolněný lesík s dominantními staršími jedinci olše
lepkavé-stanoviště, připomíná biotop bažinné olšiny.
Návrh opatření:
- zachování rozvolněnosti porostu a vodního režimu lokality.
- podporovat stávající zastoupení olše lepkavé, chránit vzrostlé starší jedince
- zdravotní řez dle potřeby
- redukce ploch náletových dřevin, především v JV části (bude odstraněna v rámci SO 01)
- odstranění invazních dřevin (javor jasnolistý).
Podmáčená olšina s vrbami
Druhým souvislým porostem dřevin je olšina s podrostem bezu černého, která byla v rámci
zpracovaného biologického průzkumu vymezena jako plocha zvýšeného zájmu ochrany
přírody. V okrajovém plášti a místy i jednotlivě v porostu rostou staré vrby. Stromy
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na okraji porostu mají výrazný náklon, vrby jsou napadeny jmelím a dřevními houbami
(ohňovec). V současnosti je do střední části porostu navážena zemina a je zde divoká
skládka.
Opět se jedná o hodnotnější podmáčený rozvolněný lesík s dominantními jedinci převážně
mladších a středněvěkých olší lepkavých, doplněný jednotlivě staršími vrbami. Uprostřed se
nachází prameniště, které je zčásti rozhrnuto.
Návrh opatření:
- plochu neodvodňovat
- podporovat stávající zastoupení olše lepkavé, chránit vzrostlé starší jedince olše, vrby,
na severu také jasany a duby
- zachování prameniště ve stávající lokalitě i navazujících drobných podmáčených ploch
- ponechání mrtvé hmoty v přiměřeném rozsahu
- redukce koruny rizikových stromů v blízkosti porostního okraje
- vyhloubení menší tůně ve svahu pod prameništěm
- severně od revitalizovaného potoka budou pod stávajícími olšemi odstraněny ruderální
porosty a neudržované keře do hloubky cca 7 m od okraje lesa (prosvětlení porostu)
- v rámci lokality budou odstraněny nevhodné olše a nahrazeny novými dlouhověkými
dřevinami.
- vyčištění plochy od odpadků
SO 03.4 Biotechnické objekty
Biotechnickými objekty se rozumí technická zařízení, která zvyšují diverzitu biotopů
především pro živočichy (ptačí budky, plazníky, budky pro čmeláky). V této lokalitě jsou
biotechnické objekty navrženy, protože některé druhy živočichů zde nenacházejí optimální
stanoviště a příležitosti pro rozmnožování či přezimování. Navrženo je využití 2 plazníků, 41
budek a 6 budek pro čmeláky.
Ptačí budky
Měly by se uplatnit různé velikosti ptačích budek, zacílené na různé skupiny dutinových druhů
ptáků. Početní poměr jednotlivých velikostí budek bude určen v dalších stupních PD. Uplatní
se budky:

Ptačí budky budou na stromy zavěšeny, případně budou na stromy upevněny takovým
způsobem, aby nepoškozovaly a neomezovaly dřevinu v růstu nyní ani v budoucnu. V žádném
případě nesmí být budky ukotveny pomocí objímek. Způsob uchycení bude zohledňovat
stávající velikost dřeviny a její předpokládaný růst.
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Plazník
Je tvořen obdélníkem o velikosti 2 x 4 m, jehož obvod je proveden z kulatiny o průměru 20 –
25 cm. Celkem 6 klád o příslušných rozměrech je v tomto obdélníku do sebe uchyceno
částečně rovným nebo úplně rovným přeplátováním. Z vnější strany obdélník doplňují 4
dřevěné kolíky o průměru 15 cm a zajišťují stabilitu celé konstrukce. Do takto vzniklého rámu
se natlačí větší množství větví o průměru do 10 cm a délce do 4 m. Vznikne vrstva materiálu
o výšce asi 2 – 3 m. Tento materiál se zasype cca 2 m3 ornice (nikoliv hlušiny), čímž se výška
hromady sníží na 0,5 až 1 m.
Budka pro čmeláky
Budka pro čmeláky je tvořena kvádrem o velikosti 40 x 35 x 20 cm a slouží jako zimoviště
nebo hnízdo pro čmeláky. Dřevo použité na výrobu budky nesmí být natřeno nebo lakováno.
Víko může být přidělané napevno anebo bude odklopné. V každém případě by mělo mít
přesahy z nepromokavého materiálu přes hranu. Chodbička může vést podél jedné, dvou anebo
i tří stran. Do obýváku dáme piliny do 1/2 výšky budky. Vytvořená budka je umístěna těsně
nad zem, pokud možno tak, aby se do ní nemohli dostat mravenci.
Budky pro čmeláky budou na stromy zavěšeny, případně budou na stromy upevněny takovým
způsobem, aby nepoškozovaly a neomezovaly dřevinu v růstu nyní ani v budoucnu. V žádném
případě nesmí být budky ukotveny pomocí objímek. Způsob uchycení bude zohledňovat
stávající velikost dřeviny a její předpokládaný růst.
SO 03.5 Modelace terénu
Tento objekt řeší menší úpravy terénu provedené na dvou lokalitách související se stavbou
SO 03.6 Zídky. Směřují k vytvoření vyhlídky a travnatého piknikového místa (zvětšení nabídky
pro žádoucí formu rekreace). Jedná se o poměrně drobný zásah, který přinese výrazný efekt
ve formě atraktivních prvků v parku, které však proporčně i způsobem provedení do parku
dobře zapadají.
Jedná se o lokality:
Vyhlídka na potok
je umístěna na pozemku parc. č. 4175/1 v k. ú. Pustkovec. Jedná se
o drobnou úpravu v ploše cca 50 m2, kterou bude ve svahu nad Pustkoveckým potokem
umístěna malá oblouková terasa, která bude zařízena lavičkami jako vyhlídka na potok.
Dominantním prvkem vyhlídky bude 25 m dlouhá zídka, která je součástí SO 03.6. Povrch
vyhlídky bude proveden z vibrovaného štěrku, jako příchozí nová cesta (SO 03.2). Prostor
vyhlídky bude vybaven 4 lavičkami s opěradlem a 2 odpadkovými koši (řeší SO 03.7)
Posezení ve slunné louce
je umístěno na pozemek parc .č. 4166/1 a 4166/2 v k. ú. Pustkovec. Jedná se o menší úpravu
v ploše cca 250 m2, která vytvoří rovinatou plochu téměř kruhovitého půdorysu o ploše cca
150 m2 (bude se jednat o odkopávku vrstvy cca 0,2 m zeminy v severní části a její
rozprostření a uhutnění v jižní části). Další menší úpravy budou provedeny jako příprava
pro umístění esovité kamenné zídky (SO 03.6 Zídky) do terénu (odkopání terénu jižně
od zídky a nasypání zeminy severně od zídky tak, aby zídka tvořila menší výškový předěl
terénu). Na zídce bude osazeno 7 dřevěných sedáků, které jsou součástí objektu SO 03.7).
V rámci těchto úprav bude odstraněno drátěné oplocení pozemku parc. č. 4166/2 v délce
78 m a bude provedeno nové oplocení části tohoto pozemku v délce 33 m.
SO 03.6 Zídky
Tento stavební objekt řeší výstavbu kamenných opěrných zídek ohraničujících nově vytvořená
posezení. Zídky budou zděné z lomového kamene (moravská droba) na MC (kámen z místních

16/80

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

k č.j. SMO/630804/20/OŽP/Po

lomů) s vyspárováním. Vybavení vybraných úseků zídek dřevěnými prvky k sezení bude
provedeno jako součást instalace mobiliáře SO 03.7.
Začlenění zídek do okolního terénu bude provedeno modelací terénu SO 03.5.
Vyhlídka na potok
Svah nad potokem na pozemku p.č. 2175/1, obrácený do široce otevřené louky uprostřed
parku, nabízí možnost vybudování vyhlídky s osobitým k jihu obráceným posezením.
Modelací terénu (SO 03.5) bude vytvořen obloukový terénní zářez, po severním obvodu
zpevněný opěrnou zídkou. Takto vytvořený prostor bude mít přibližně tvar půlměsíce a bude
se stávající páteřní komunikací spojen novou parkovou cestou (SO 03.2) a dřevěnou lávkou
přes potok (SO 03.7). Zídka bude v nejvyšším místě (uprostřed oblouku) vysoká 1 m a
k okrajům se bude pozvolna snižovat, až splyne s okolním terénem. Délka zídky bude 25 m.
Zemina v okolí zídky bude modelována tak, aby zapojení do okolního terénu bylo plynulé
(modelace terénu SO 03.5). Terén uvnitř obloukového zářezu bude srovnán a také opatřen
zpevněným povrchem (vibrovaný štěrk). V nejširším místě bude mít zářez šířku max. 15 m a
hloubku max. 5 m. Vznikne tak odpočívadlo zapuštěné do svahu s krytými zády a výhledem
do otevřeného prostoru louky a na meandr revitalizovaného potoka. Vyhlídka bude doplněna
mobiliářem (SO 03.7).
V návaznosti na zídku budou na její severní hraně vysazeny plochy teplomilných trvalek
(SO 03.1). Záhon bude přirozeně a plynule zapojen do okolní plochy trávníku.
Zídka ve slunné louce
V prostoru slunné louky bude zídka realizována jako sedací (parc. č. 4166/1 a 4166/2).
Sedací zídka umožňuje efektivní využití terénních nerovností k vytvoření kapacitního
posezení v místech, kde se dá očekávat častý pobyt většího množství návštěvníků parku.
V místě, kde je zídka navržena se kříží důležité pěší trasy, je zde umístěn vstup
do sportovního areálu (budoucího komunitního centra) a v bezprostředním sousedství je i
základní škola, pro níž je park přirozeným zázemím. Pro vytvoření slunné louky bude
využita i část doposud oploceného pozemku parc. č. 4166/2, čímž se uvolní prostor
pro vybudování zídky. Zídka začne s malým odstupem od chodníku zhruba v polovině
mírného svahu od Pustkovecké ulice. Začínat bude téměř kolmo k chodníku a obloukem se
bude stáčet k potoku, po cca 11 metrech se opět obloukem stočí k západu a bude pokračovat
souběžně s Pustkoveckým potokem až ke skupině vzrostlých stromů. Kvůli malému sklonu
svahu bude sedací zídka vysoká 0,5 m. Délka zídky bude 45 m.
Terén z přední strany obloukové zídky bude odebrán a srovnán tak, aby vznikla příjemná
zatravněná pochozí plocha ohraničená obloukem sedací zídky. Zadní stěna zídky bude
zasypána zeminou a terén za zídkou bude srovnán tak, aby zídka plynule přecházela do oseté
a osázené plochy trávníku (SO 03.5). Prostor mezi nově vybudovanou zídkou a
Pustkoveckou ulicí bude odstíněn výsadbou dřevin (SO 03.1).
Zídka bude osazena masivními dřevěnými sedáky bez opěradel (sedáky jsou součástí SO
03.7).
SO 03.7 Mobiliář
Návrh umístění mobiliáře a vybrané vhodné typy mobiliáře jsou zakresleny v projektové
dokumentaci (v příloze D.1.1.3.4.1 a D.1.1.3.4.2). Návrh umístění vychází z předpokladu
budoucího využití parku a soustředění různých aktivit do různých ploch v parku.
V rámci tohoto stavebního objektu jsou navrženy tyto mobiliáře:
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lavičky parkové s opěradlem; lavičky parkové bez opěradla; Lavičky solitérní s opěradlem a
bez opěradla; dřevěný sedák na zídku; odpadkové koše; stojany na sáčky + na psí exkrementy;
stojany na kola; šachový stolek se dvěma sedátky; lávky.
Lávka bude uložena na betonových blocích z betonu C30/37 XC4-XF3-XA1-max. průsak 60
mm o rozměrech 0,4 x 0,25 x 1,1 m. Mezi betonem a dřevěným nosníkem bude uložena izolace
z asf. pásu proti zamezení uhnívání. Lávka bude provedena z 2 ks dřevěných nosníků (trámů),
na kterých budou přibity desky. Oboustranně bude provedeno zábradlí o výšce 1,1 m
ze sloupků a madla z kulatiny. Zábradlí bude zboku uchyceno na dřevěné nosníky lávky. Přední
strany nosníků, které budou pod niveletou komunikací, budou zakryty prknem a obsypány
makadamem.
Celkem jsou navrženy 2 nové lávky přes revitalizovaný tok:
- na nově vybudovaném přístupu k vodnímu hřišti z jihu, p.č. 4178/1
- na nově vybudovaném přístupu k vyhlídce na potok, p.č. 4175/1
V místě stávající lávky na pozemku p.č. 2054, jako spojnice pozemků p.č.2055/4 a 4166/5 bude
stávající lávka po dobu výstavby odstraněna a následně zpětně umístěna.
Ucelená část stavby – UČS 04 Parkové prvky
SO 04.1 Vodní hřiště
Návrh vodního hřiště využívá vhodné místní podmínky v Pustkoveckém údolí, které umožňují
jeho vybudování. Plocha byla navržena v jihovýchodní části pozemku p.č. 4178/1, jež je
částečně zastíněn stromy, je světlý a přehledný. Po celé své délce je plocha otevřená
k chodníku, je dobře kontrolovatelná a tedy bezpečná. Tento typ hřiště je určen především
dětem předškolního, mladšího a nižším ročníkům staršího školního věku. Navržené hřiště je
přibližně oválného tvaru s rozměry cca 16,3 x 27,2 m. Severní část hřiště je vymezena
hranicemi pozemků a studnou SO 04.2, která bude sloužit jako zdroj vody pro celé hřiště.
Na západě a východě se prostor hřiště otevírá do louky. Jižní hranice je tvořena linií
revitalizovaného Pustkoveckého potoka, do kterého bude odváděna voda protékající korýtky
vodního hřiště.
Dva přístupové chodníky k vodnímu hřišti jsou částečně součástí stavby UČS 03. Z jižní strany
je součástí vodního hřiště chodník od lávky přes potok. Z východní strany potom chodník
v délce 3,5 m. Tyto přístupové chodníky, jako i chodníky po obvodu hřiště jsou provedeny jako
mlatové s povrchem z kaleného štěrku. Lemovány jsou obrubníkem z řádku dlažebních
žulových kostek 10/10 do bet. lože C 12/15. Chodníky jsou šířky 1,5 – 2,2 m.
Mobiliář (lavičky a odpadkové koše) umístěný na vodním hřišti je součástí SO 03.7.
Zdrojem vody bude studna, která je řešena stavebním objektem SO 04.2.
Vlastní hřiště bude tvořeno ruční pumpou na podstavci s mísou zachycující vodu z pumpy (vše
umístěné na kopané studni SO 04.2) a dvěma korýtky (hlavní a obtokové). Vzhledem k malé
vydatnosti zdroje vody není uvažováno se stálým průtokem vodním hřištěm např. pomocí
čerpadla, ale je uvažováno s pulsním vypouštěním do vodních korýtek. Tzn., že betonová mísa
zachycující vodu z pumpy bude osazena stavítkem, které bude zajišťovat plnění mísy. Po jejím
naplnění uživatel ručně stavítko odstraní a voda začne proudit do korýtek. Pulsní vlna zajistí
po určitou dobu dostatečný průtok pro herní prvky umístěné v trase korýtka.
Hlavní korýtko
Korýtko umožní dětem hru s mechanickými strojky poháněnými silou vody. Na mísu
z vodou navazuje nerezový herní prvek „vodní žlab“, který ústí nad nerezový herní prvek
„mlýnské kolo“ vysoké cca 0,7 m. Kolo je poháněno horní vodou. Odtud voda stéká
do samotného korýtka, které je široké cca 0,3 m a hluboké cca 0,15 m. Konstrukce korýtka
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je vystavěna na vrstvě štěrkodrti o tl. 300 mm, na které je podkladní beton C 12/15 o tl. 150
mm a šířce 1,3 m. Na podkladním betonu je proveden ŽB korpus z betonu C 30/37 s výztuží
KARI sítí 8x100x100 o výšce 0,3 – 0,45 m a šířce 1,1 m. Horní hrana korpusu bude
vytvarována dle rozměru korýtka a dle rozměrů instalovaných herních prvků. Břehy korýtka
provedené v rámci ŽB korpusu budou o šířce min. 0,4 m. Viditelné plochy korpusu budou
opatřeny ručně nanášenou vrstvou kamenného koberce z oblázků o tl. 30 mm, která dotvoří
nepravidelné rozměry korýtka a dorovná jeho povrch v místech instalovaných herních
prvků.
Celková délka korýtka je 18,7 m. V trase korýtka je instalováno celkem 8 mechanických
herních prvků s možností zastavovat, usměrňovat či rozdělovat proud vody. Dále jsou zde i
„hrázky“ z lomového kamene tvořících překážku v korýtku a po kterých bude možno přejít
na druhý břeh korýtka. Před tím než korýtko opustí plochu parku, stéká voda do navržené
tůňky oválného tvaru o rozměrech cca 2 x 3 m, do které ústí i obtokové korýtko. V tůňce
budou umístěny 4 ks „šlapáků“ z lomového kamene pro možnost přejití tůňky. Na výtoku
z tůňky bude umístěno stavítko, které umožní její úplné vypuštění. V tůňce nebude trvale
hladina vody. Z tůňky pokračuje korýtko směrem k revitalizovanému Pustkoveckému
potoku (UČS 01). Zde je v délce 1,6 m korýtko nejprve opevněno kamennou dlažbou
z lomového kamene tl. 150 mm do betonu C12/15 o tl. 150 mm, která tvoří kaskádu 3
stupňů. Dále je korýtko ve dně opevněno rovnaninou z lomového kamene (materiál
moravská droba) na sucho tl. 200 mm v délce 4,1 m. Svahy budou ohumusovány a
zatravněny. V místě zaústění do Pustkoveckého potoka bude levý břeh potoka opevněn také
rovnaninou z LK na sucho v délce 1 m na obě strany od osy korýtka.
Obtokové korýtko
Korýtko má délku 11,3 m. Začátek korýtka je v místě herního prvku „dělící stavítko“, které
je umístěno v hlavním korýtku. Odtud pokračuje dále až k tůňce, kde ústí do hlavního
korýtka. V trase korýtka je navržen malý nerezový mlýnek na spodní vodu a „kaskáda“
z jednotlivých opracovaných lomových kamenů. Před tůňkou je přes korýtko navržena
dřevěná lávka tvaru klenby o šířce 1 m pro přístup do prostoru mezi korýtky. Konstrukce
korýtka bude stejná jako u korýtka hlavního.
Bezprostřední okolí korýtek a plochy mezi chodníky a korýtky budou tvořeny vrstvou
kamenných valounů (kačírek) fr. 4/8 o tl. 300 mm, která bude uložena separační a výztužné
geotextili o hm. 500 g.m-2. Kačírek bude sloužit jednak jako případná dopadová plocha, ale
hlavně jako stavební materiál pro hru dětí. Štěrkové plochy budou po obvodu hřiště
navazovat na zpevněné plochy zhotovené z kaleného štěrku (stejná technologie jako u nově
navržených chodníků, které jsou součástí SO 03.2). Podél hlavního korýtka a chodníku
na východní straně hřiště bude uloženo drenážní potrubí PVC DN 100 do rýhy vyplněné
štěrkem fr. 8/16. Na styku se zeminou bude položena separační a výztužná geotextílie
(500 g.m-2). Drenáže budou vyústěny do hlavního korýtka pod jižní hranicí hřiště.
V ploše s kačírkem budou umístěny dva herní prvky pro hru mimo vodní korýtka.
Na západní straně hřiště to bude dřevěný herní prvek „housenka“ o délce 8 m a výšce 1,4 m.
Na východní straně hřiště to bude nerezový herní prvek „velké rypadlo“. Dále bude mezi
hlavním a obtokovým korýtkem umístěn herní prvek „vírový sloup“ o průměru 0,3 m a
výšce 2,8 m, kde si uživatelé mohou vytvořit pomocí kliky umělý vodní vír.
Obvod hřiště bude z východní a západní strany tvořit nízká opěrná zídka zděná z lomového
kamene (moravská droba) na MC s vyspárováním o šířce 0,5 m a celkové výšce 1 m.
Koruna zídky bude max. 0,3 m nad chodníkem. Zídka bude vyzděna na podsypu
ze štěrkodrti fr. 8/16 v tl. 100 mm. Prostor kolem zídky bude zasypán původní zeminou
z výkopu hutněnou po vrstvách max. 300 mm. Za rubem západní zídky bude vysazen živý
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plot ve stejné délce, jako je zídka. Okolní plochy dotčené stavbou a urovnáním terénu budou
ohumusovány v tl. 0,1 m a zatravněny.
SO 04.2 Studna
Účelem zřízení nové studny je zabezpečení zdroje vody pro dětské vodní hřiště. Studna bude
součástí areálu vodního hřiště, při dodržení níže uvedených předpisů zejména z hlediska
nejmenších vzdáleností od zdrojů možného znečistění. Studna bude provedena jako šachtová,
z betonových skruží DN 1000. Pro čerpání vody bude na studni umístěno ruční stojanové
čerpadlo.
Základní údaje:
- průměr studny 1000 mm
- hloubka studny 5 m pod stávajícím terénem
- hladina vody: 1 m pod stávajícím terénem
- předpokládaná vydatnost studny 0,05 l.s-1 , Qmax = 4,3 m3.den-1
Studna bude provedena jako spouštěná, tj. postupným podvrtem jednotlivých skruží a jejich
spouštěním do jámy do potřebné hloubky. Plášť studny bude proveden z betonových skruží
DN 1000, vyveden (pomocí skruže DN 800 a mísy na vodu SO 04.1) 0,8 m nad okolní terén a
tím zároveň nad hladinu Q100 v Pustkoveckém potoce. Skruže by měly být ve zvodnělé vrstvě
kladeny na sucho, blíže k terénu pak na cementovou maltu. Šachta je zakryta betonovou
zákrytovou deskou DN 1000/800. Dno studny je tvořeno vrstvou jemnějšího kameniva
tl. 400 mm. Dno je 4 m pod hladinou podzemní vody. Zhlaví studny musí být upraveno tak,
aby zabránilo vnikání nečistot a povrchových vod do studny. Stěny jsou zajištěny jílovým
těsněním od terénu do hloubky cca 2,5 m.
Studna bude umístěná v nejvýše položeném místě plochy hřiště osazená klasickým ručním
stojanovým čerpadlem (ruční pumpa). K vystrojení studny patří sací potrubí o délce 5,2 m
se sacím košem. Z čerpadla bude voda dopadat do betonové mísy na vodu, odkud si ji děti
budou pouštět do korýtek samy. Základní parametry ruční pumpy jsou:
- materiál:
litina, ocel
- výška čerpadla:
0,7 m
- čerpaná výška Hmax
5,5 m
- průtok čerpadla:
20 l.min-1
- vnitřní průměr prac. válce:
65 mm
- zdvih pístu:
170 mm
Ucelená část stavby – UČS 05 Doplnění sítě cest pro pěší
SO 05.1 Chodník k ulici Martinovské
Začátek chodníku je situován ve staničení km 0,000 v místě napojení na stávající chodník
u Pustkoveckého rybníka na hranici katastrálních území Pustkovec a Poruba - sever. Délka
chodníku je 171 m, šířka chodníku 3,00 m s jedním křížením obslužné komunikace. Konec
chodníku je ve staničení km 0,171 v napojení na stávající chodník podél ulice Martinovská.
Celková plocha řešeného chodníku je 538 m2. Chodník je veden okrajovém prostoru louky,
která je součástí Pustkoveckého parku, paralelně s ulicí Pustkoveckou v odstupu cca 2,4 – 9,5
m. Ve vzniklém pásu mezi chodníkem a ulicí je navržena výsadba aleje méně vzrůstných
stromů s podrostem keřů v rámci SO 03.1.
V příčném řezu bude chodník ve sklonu max. 2% ve směru k louce. Povrch chodníku bude
řešen betonovou skladebnou dlažbou s imitací kamene. Chodník bude lemován zapuštěným
řezaným žulovým obrubníkem šířky 80 mm (1000/80/200 mm).
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V místě křížení s obslužnou komunikací bude chodník výškově upraven tak, aby byly splněny
podmínky bezbariérového užívání chodníku. Provede se snížení nivelety chodníku, aby rozdíl
mezi chodníkem a obslužnou komunikací byl max. 2 cm. Snížení nivelety nebude v podélném
sklonu strmější, než 12,5 %. Podélný sklon chodníku bude od 0,2 % do 6,4%.
Pro zlepšení podloží je navržena výměna materiálu v tl. 35 cm. Pro zvýšení stability základové
spáry se navrhuje tuto zajistit separační a výztužnou geotextilií 500 g.m2.
Navrhovaná konstrukce chodníku:
Chodníkové plochy budou z betonové dlažby následující skladby (D2-D-1 „CH“):
Skladebná betonová dlažba, sestava nepravidelných kamenů s jemně nerovnými hranami a
reálným vzhledem přírodního kamene
(barva colormix arabica)
80 mm (ČSN 73 6131)
ložní vrstva z drti fr. 4-8 mm L
40 mm (ČSN 73 6126-1)
štěrkodrť
ŠDB
min. 150 mm (ČSN EN 13285, ČSN 73
6126-1)
konstrukce chodníku celkem
min. 270 mm
Zlepšení podloží výměnou materiálu: (bude-li zemní pláň únosná méně než 45 MPa)
štěrkodrť 0-63 mm
ŠDB
150 mm (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)
štěrkodrť 0-63 mm
ŠDB
150 mm (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)
štěrkodrť 0-32 mm
ŠDB
50 mm (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)
stabilizačně výztužná dvouosá geomříž z PP
separační a výztužná geotextilie
(v gramáži 500 g .m-2)
CELKEM
min. 270 + 350 = min. 620 mm
Vodící linii bude tvořit rozhraní chodníku a okolního zatravnění. Chodníky budou doplněny
prvky pro slabozraké.

Podrobný popis souboru staveb obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto
řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy.

Umístění stavby na pozemku:
stavba se umisťuje na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno ve výkresech, které
vypracoval právní subjekt AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 OlomoucHodolany, IČ 28597044 a autorizoval Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., č. autorizace 1201535 a
Ing. Pavel Šípek (osoba oprávněná k projektování činností prováděných hornickým způsobem)
pod zakázkovým číslem 2832:
„Katastrální situační výkres“
„Koordinační situační výkres“

č. výkresu C.2
č. výkresu C.3

měřítko 1:2000
měřítko 1:1000

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vymezil území dotčené vlivem
stavby v rozsahu oblasti situované jižně od ulice Pustkovecké a stavbou dotčených pozemků
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parc.č. 4424/8, 4179/3, 4178/8, 4178/9, 4177, 2046/2, 2045/4, 4193, 4178/1, 4176, 4179/5,
4179/1, 4179/4, 4175/2, 4175/1, 2046,1, 2046/3, 2045/3, 2046/4, 2045/1, 2056/3, 2053/2,
4175/4, 4173/4, 2054, 2055/5, 2055/6, 2060, 4166/8, 2055/1, 2056/1, 4166/1, 4166/2, 2061/3,
2062/1, 2064/2, 2064/1, 2386/2, 2061/1 v k.ú. Pustkovec; 2003/1, 2003/20, 2358/1, 2392 v k.ú.
Poruba-sever; obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.
Určení polohy stavby:
X = 1 100 494,7

Y = 477 781,0

Toto rozhodnutí je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 94p odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:
Podmínky pro umístění stavby:
Stavba se umisťuje na pozemcích parc.č. 4424/8, 4179/3, 4178/8, 4178/9, 4177, 2046/2,
2045/4, 4193, 4178/1, 4176, 4179/5, 4179/1, 4179/4, 4175/2, 4175/1, 2046,1, 2046/3, 2045/3,
2046/4, 2045/1, 2056/3, 2053/2, 4175/4, 4173/4, 2054, 2055/5, 2055/6, 2060, 4166/8, 2055/1,
2056/1, 4166/1, 4166/2, 2061/3, 2062/1, 2064/2, 2064/1, 2386/2, 2061/1 v k.ú. Pustkovec;
2003/1, 2003/20, 2358/1, 2392 v k.ú. Poruba-sever; obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.
Podrobnosti umístění stavby jsou patrny z výkresů:
„Katastrální situační výkres“
č. výkresu C.2
„Koordinační situační výkres“
č. výkresu C.3

měřítko 1:2000
měřítko 1:1000,

které vypracoval právní subjekt AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00
Olomouc-Hodolany, IČ 28597044 a autorizoval Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., č. autorizace
1201535 a Ing. Pavel Šípek (osoba oprávněná k projektování činností prováděných hornickým
způsobem) pod zakázkovým číslem 2832.
Podmínky pro provedení stavby:
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1.

Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami,
které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či
majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

2.

Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.

3.

Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.

4.

Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním
orgánům.
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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.

V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně
doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

7.

Stavba bude dokončena nejpozději do 31. října 2022.

8.

Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí
být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo
jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

9.

Pro provoz povoleného vodního díla (Pustkovecký rybník) bude zpracován provozní řád
dle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude odboru ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy předložen spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby
vodního díla.

10. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla bude odboru ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen schválený manipulační řád
pro provoz předmětné stavby vodního díla (Pustkovecký rybník), který bude zpracován
v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
11. Pro období realizace stavby, kdy hrozí únik závadných látek do vod povrchových a
podzemních, bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu
§ 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek,
za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává,
dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí
právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
12. Pro období realizace stavby bude zpracován povodňový plán ve smyslu § 71 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který
bude před zahájením stavebních prací a po projednání se správcem vodního toku předložen
odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k projednání.
13. V průběhu realizace stavby nebude prováděno na staveništi nebo ve vodním toku a v jeho
blízkosti mytí stavebních strojů a mechanizmů či jejich součástí.
14. V průběhu realizace stavby bude zajištěno, aby nedošlo k úniku pohonných hmot a
ropných látek do prostředí, zejména pak do vodních toků. Zajištění bude provedeno
odstávkou vozidel a příslušné stavební techniky na zabezpečené plochy a jejich
pravidelnou kontrolou.
15. Zemina a jiný stavební materiál nebude ukládán do průtočného profilu vodního toku a
do míst, ze kterých by mohl být splaven do koryta vodního toku.
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16. Po ukončení stavebních prací bude staveniště vyklizeno. Dotčený vodní tok bude
protokolárně předán správci vodního toku. Protokol o předání bude předložen odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu s žádostí o kolaudační
souhlas.
17. Zástupcům provozu právního subjektu Povodí Odry, státní podnik bude po ukončení
stavebních prací předložena projektová dokumentace skutečného provedení předmětné
stavby vodního díla a geodetické zaměření prostorové polohy stavby. Protokol o předání
bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu
s žádostí o kolaudační souhlas.
18. Před zahájením stavebních prací ustanoví stavebník ekologický dozor autorizované osoby,
která v průběhu přípravných prací, před zahájením stavební činnosti i v jejím průběhu
provede monitoring dotčeného území, dohlédne na dodržování podmínek, které stanovil
orgán ochrany přírody, bude zodpovědná za případný transfer živočichů a zajistí ochranu
zvláště chráněných živočichů během stavby. Stavebník min. 15 dnů před zahájením stavby
oznámí identifikační údaje ekologického dozoru, včetně kontaktu na něj, orgánu ochrany
přírody (Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství).
19. O provedených průzkumech dotčeného území, případně o provedených transferech bude
sepsán protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. Ukončení stavebních prací
bude nejpozději do 30 dnů písemně oznámeno Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy.
20. Před zahájením stavebních prací bude ve spolupráci s Českým rybářským svazem
proveden odlov a přesun rybí osádky.
21. Zástupcům místní organizace Českého rybářského svazu Ostrava bude min. 14 dnů předem
písemně oznámeno zahájení stavebních prací, aby bylo možno provést případný
preventivní odlov ryb z lokality stavby a provést jejich transfer. Současně bude zástupcům
místní organizace Českého rybářského svazu Ostrava sdělen kontakt na osobu, která bude
zajišťovat stavební dozor.
22. Stavební zásah do Pustkoveckého rybníka bude prováděn mimo dobu rozmnožování
obojživelníků a ptáků a mimo období zimování obojživelníků.
23. Pro pojezd techniky, zařízení staveniště a deponie zeminy nebudou využity biologicky
vhodné části (v koordinační situaci označeny 1-5), podmáčené plochy a plochy vymezené
průmětem korun stromů na terén.
24. Orgán ochrany přírody (Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí) bude
min. 15 dnů předem písemně informován o termínu zahájení kácení dřevin. Nejpozději
do 15 dnů bude písemně informován o ukončení kácení dřevin, ukončení prací spojených
s výsadbou dřevin, trvalek a založením nového trávníku.
25. Před zahájením stavebních prací bude na pozemku parc.č. 4178/1 v k.ú. Pustkovec v místě
stavby provedena skrývka ornice v mocnosti 0,15 m a v objemu 66,3 m3. Tato ornice bude
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po dobu stavby uložena na deponii mimo obvod staveniště a po ukončení stavby bude
využita k terénním úpravám nezastavěné části dotčeného pozemku.
26. V rámci žádosti o kolaudační souhlas pro předmětnou stavbu budou odboru ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že
s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu
se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
27. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas pro předmětnou stavbu budou Krajské
hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě předložen rozbor
odebraného vzorku vody ze studny, která je zdrojem vody pro vodní hřiště. Rozbor bude
proveden v rozsahu ukazatelů „Escherichia coli“ a „intestinální enterokoky“ a výsledek
bude vyhovovat limitním hodnotám uvedeným v tab.č.1 Přílohy 7 vyhlášky č.238/2011
Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch.
28. Stavba studny bude označena symbolem nebo nápisem, že „voda není pitná“.
29. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní (od 6.00 do 22.00),
z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
30. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené
viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
31. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru.
Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření
(zaplachtování, zakrytování, skrápění).
32. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a
protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o vydání kolaudačního
souhlasu pro předmětnou stavbu.
33. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní
opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby
byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí
na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
34. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li
při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto
průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství
na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
35. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským
vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný
přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
36. Během realizace stavby bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
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37. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude
respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné
pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m
od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 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 vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
38. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno
těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla
ohrozit jejich provoz.
39. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
40. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené předmětnou
stavbou.
41. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně
přístupné po celou dobu výstavby.
42. Zástupcům provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude 14 dnů
předem písemně oznámeno zahájení stavebních prací, budou přizvání k zahájení stavby,
ke kontrole provedení uložení potrubí před záhozem, ke kontrole uložení poklopů. Zápis
o kontrole provedených prací bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města
Ostravy předložen spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
43. 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.
44. 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.
45. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní energetické
vedení, komunikační vedení, vedení veřejného osvětlení, plynárenské a teplárenské
zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto
vedení a zařízení stavebními pracemi.
46. 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.
47. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném
zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského a teplárenského
zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem).
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48. Kabely energetického vedení, komunikačního vedení a vedení veřejného osvětlení musí
být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením
do korýtek) nebo poškozením.
49. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
50. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního
komunikačního a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení
veřejného osvětlení, energetického zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a
rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky,
pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by
mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
51. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich
zakrytím (záhozem).
52. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno
příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
53. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis
do stavebního deníku a tento bude předložen odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
54. Minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto
zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků, správci vodního toku – Povodí
Odry, státní podnik, Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
55. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu budou odboru ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy protokoly o provedených zkouškách
vodotěsnosti trubních vedení.
56. Ve smyslu ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně
oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby
předmětné stavby vodního díla:
•
•
•
•

Fáze výstavby po vypuštění rybníka a odčerpání vody ze staveniště
Fáze výstavby po odstranění stávajících konstrukcí a odbahnění rybníka
Fáze výstavby před betonáží objektů
Fáze výstavby před dokončením stavby

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném
termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá
etapa samostatně.
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Podmínky pro užívání stavby:
1.

Stavba bude provozována dle provozního řádu projednaného s odborem ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy a dle manipulačního řádu schváleného odborem
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena v době jeho platnosti.
Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
E) a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
rozhoduje
podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o nezařazení stavby vodního díla
„Pustkovecký rybník“ do kategorie technickobezpečnostního dohledu, s přihlédnutím
k posudku vypracovaného k zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního
dohledu, odborně způsobilou osobou, pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství, VODNÍ
DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ 49241648 ze dne
29. března 2019 zn. O 8562/19/B.
F) a dle § 94j odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, na základě souhlasného závazného stanoviska Statutárního města Ostravy
- Úřadu městského obvodu Poruba, odboru výstavby a životního prostředí ze dne 15. ledna
2020 č.j. POR 3031/2020/svig, sp.zn. S POR 52896/2019/4 jako věcně a místně příslušného
věcně a místně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ust. § 139 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), čl. 19
písm. b) odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy),
v platném znění a usnesení č. 35/19/OP o pověření jiného věcně příslušného správního orgánu
k projednání a vydání závazného stanoviska,
I.

uděluje stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
729 30 Ostrava, IČ 00845451, souhlas ke kácení dřevin
na pozemku parc. č. 2003/20 v k.ú. Poruba-sever
1 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodu kmene 47 cm (č. 333)
na pozemku parc. č. 2003/1 v k.ú. Poruba-sever
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6 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů 75 cm, 41 cm, 41 cm, 53 cm, 41
cm a 60 cm (č. 367, 1099, 1100,1101, 1102,1103)
1 ks Acer platanoides (javor jasanolistý) o obvodu kmene 63 cm (č. 362)
1 ks Acer negundo (javor jasanolistý) o obvodu kmene72 cm (č. 363)
1 ks Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) o obvodu kmene 144 cm (č. 360)
2 ks Betula pendula (bříza bělokorá) o obvodech kmenů 57 cm a 107 cm (č. 365, 366)
na pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Poruba-sever
5 ks Betula nigra (bříza černá) o obvodech kmenů 13 cm, 16 cm, 16 cm, 22 cm, 22 cm (č.
1, 2, 3, 115, 116)
2 ks Prunus insititia (slivoň obecná) o obvodech kmenů 88 cm a 63 cm (č. 4, 165)
2 ks Prunus domestica (slivoň švestka) o obvodech 4x 72 cm a 88 cm (č. 5, 7)
2 ks Acer platanoides (javor mléč) o obvodech kmenů 16 cm a 28 cm (č. 6, 9)
1 ks Prunus cerasifera (slivoň myrobalán) o obvodu kmene 82 cm (č. 19)
7 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů 57 cm, 126 cm, 66 cm, 25 cm, 135
cm, 129 cm a 141 cm (č. 20, 21, 25, 33, 145, 146, 168)
7 ks Acer negundo (javor jasanolistý) o obvodech kmenů 148 cm, 97 cm, 41 cm, 63 cm,
126 cm, 91 cm a 91 cm (č. 53, 66, 69, 81, 93, 97, 129)
11 ks Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) o obvodech kmenů 104 cm, 110 cm, 97 cm, 79
cm, 72 cm, 104 cm, 91 cm, 100 cm, 85 cm, 31 cm a 19 cm (č. 57, 58, 59, 64, 67, 68, 79,
80, 109, 112, 153)
1 ks Acer saccharinum (javor stříbrný) o obvodu kmene 75 cm (č. 133)
1 ks Liliodendron tulipifera (liliovník tulipánokvětý) o obvodu kmene 9 cm (č. 138)
1 ks Salix alba (vrba bílá) o obvodu kmene 289 cm (č. 142)
1 ks Catalpa bignonioides (katalpa trubačovitá) o obvodu kmene 19 cm (č. 148)
1 ks Platanus x hispanica (platan javorolistý) o obvodu kmene 9 cm (č. 150)
1 ks Quercus robur (dub letní) o obvodu kmene 13 cm (č. 157)
1 ks Carpinus betulus (habr obecný) o obvodu kmene 90 cm (č. 159)
1 ks Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) o obvodu kmene 47 cm (č. 164)
5 m² Sambucus nigra (bez černý) (č. 179)
10 m² Syringa vulgaris (šeřík obecný) (č. 398)
10 m² Prunus cerasifera (myrobalán) a Acer negundo (javor jasanolistý) (č. 399)
10 m² Sambucus nigra (bez černý) (č. 400)
10 m² Juniperus sabina (jalovec chvojka) (č. 401)
5 m² Acer platanoides (javor mléč) (č. 404)
na pozemku parc. č. 4179/5 v k.ú. Pustkovec
5 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů – trojkmen 126 cm, 100 cm a 94
cm, čtyřkmen 79 cm, 72 cm, 75 cm, 57 cm, trojkmen 53 cm, 57 cm, 59 cm, dvojkmen 107
cm, 53 cm, mnohokmen 53 cm, 79 cm, 94 cm, 50 cm a 82 cm (č. 1216, 1217, 1218, 1219,
1220)
na pozemku parc. č. 4179/4 v k.ú. Pustkovec
7 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodu kmene 163 cm, trojkmen 135 cm, 119 cm,
69 cm, mnohokmen 53 cm, 72 cm, 53 cm, dvojkmen 107 cm, 50 cm, trojkmen 50 cm, 91
cm, 94 cm, mnohokmen 72 cm, 57 cm, 88 cm, 85 cm, 28 cm a trojkmen 85 cm, 72 cm, 57
cm (č. 1229, 1223, 1224, 1225,1226, 1227, 1228)
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na pozemku parc. č. 4179/1 v k.ú. Pustkovec
10 m² Salix euxina (vrba křehká) (č. 1230)
na pozemku parc. č. 4178/1 v k.ú. Pustkovec
15 m² Juniperus sabina (jalovec chvojka) (č. 1208)
6 m² Junglas regia (ořešák královský) (č. 1272)
2 ks Betula pendula (bříza bělokorá) o obvodech kmenů 91 cm a 100 cm (č. 1301, 1305)
1 ks Picea abies (smrk ztepilý) o obvodu kmene 58 cm (č. 1322)
2 ks Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) o obvodech kmenů 22 cm a 25 cm (č. 1324, 1326)
25 m² Juniperus sabina (jalovec chvojka) (č. 1078)
9 ks Salix euxina (vrba křehká) o obvodech kmenů 318 cm, 157 cm, 207 cm, 68 cm, 151
cm, 214 cm, 104 cm, mnohokmen 44 cm, 72 cm, 25 cm, 28 cm, 41 cm, 47 cm, 35 cm, 50
cm, 25 cm a 63 cm a dvojkmen 41 cm a 41 cm (č. 1086, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,
1098, 1079, 1089)
6 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů 130 cm, 123 cm, 57 cm, 115 cm,
94 cm a trojkmen 50 cm, 28 cm, 25 cm, (č. 1087, 1088, 1109, 1111, 1168, 1097)
1 ks Robinia pseudoacacia (trnovník akát) o obvodu kmene 141 cm (č. 1084)
1 ks Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) o obvodu kmene 41 cm (č. 1089)
2 ks Salix caprea (vrba jíva) o obvodech kmenů 57 cm a 72 cm (č. 1110, 1156)
1 ks Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá) o obvodu kmene 47 cm (č. 1108)
6 m² + 6 m² Salix caprea (vrba jíva) (č. 1090,1091)
1 ks Acer negundo (javor jasanolistý) o obvodu kmene 200 cm (č. 1112)
50 m² zapojeného porostu dřevin Lonicera (zimolez), Philadelphus (pustoryl),
Sambucus nigra (bez černý) (č. 1113)
25 m²zapojeného porotu Juniperus sabina (jalovec chvojka) a Salix caprea (vrba jíva)
(č. 1155)
na pozemku parc. č. 2062/1 v k.ú. Pustkovec
3 ks Salix euxina (vrba křehká) o obvodech kmenů 106 cm, 188 cm a čtyřkmen 33 cm, 23
cm, 25 cm a 30 cm (č. 5591, 592, 590)
1 ks Junglas regia (ořešák královský) o obvodu kmene 41 cm (č. 594)
1 ks Quercus robur (dub letní) dvojkmen o obvodech kmenů 152 cm a 150 cm (č. 595)
na pozemku parc. č. 4166/1 v k.ú. Pustkovec
1 ks Acer negundo (javor jasanolistý) o obvodu kmene 217 cm (č. 608)
5 m² Spiraea salicifolia (tavolník vrbolistý) (č. 609)
3 ks Pinus nigra (borovice černá) o obvodech kmenů 55 cm, 40 cm a 60 cm (č.611, 612,
613)
3 ks Carpinus betulus (habr obecný) o obvodech kmenů 3x 13 cm (č. 614, 615, 617)
1 ks Junglas regia (ořešák královský) o obvodu kmene 13 cm (č. 616)
5 m² zapojeného porostu Thuja occidentalis (zerav západní), Picea abies (smrk ztepilý),
Spiraea (tavolník) (č. 618)
1 ks Acer pseudoplatanus (javor horský) o obvodu kmene 170 cm (č. 638)
2 ks Acer platanoides (javor mléč) o obvodech kmenů 145 cm a 203 cm (č. 637, 639)
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na pozemku parc. č. 2054 v k.ú. Pustkovec
1 ks Alnus incana (olše šedá) – mnohokmen o obvodech kmenů do 40 cm (č. 640)
2 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů 90 cm, 123 cm a trojkmen 45 cm,
69 cm a 50 cm (č. 641, 660)
1 ks Salix euxina (vrba křehká) trojkmen o obvodech kmenů 25 cm, 57 cm a 25 cm
(č. 649)
1 ks Acer tataricum (javor tatarský) o obvodu kmene 114 cm (č. 658)
1 ks Salix euxina (vrba křehká) o obvodu kmene 94 cm (č. 754)
30 m² Philadelphus coronarius (pustoryl věncový) (č. 755)
1 ks Salix euxina (vrba křehká) mnohokmen (pařezové výmladky) o obvodech kmenů do
25 cm (č. 767)
1 ks Salix x fragilis (vrba načervenalá) mnohokmen (pařezové výmladky) o obvodech
kmenů do 30 cm (č. 768)
1 ks Picea abies (smrk ztepilý) o obvodu kmene 57 cm (č. 777)
2 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů 71 cm a 138 cm (č. 778, 786)
1 ks Acer platanoides (javor mléč) o obvodu kmene 75 cm (č. 784)
1 ks Prunus avium (třešeň ptačí) o obvodu kmene 47 cm (č. 785)
na pozemku parc. č. 2055/6 v k.ú. Pustkovec
3 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů 210 cm, 109 cm a 95 cm (č. 666,
672, 673)
1 ks Quercus palustris (dub bažinný) o obvodu kmene 72 cm (č. 671)
na pozemku parc. č. 2055/1 v k.ú. Pustkovec
3 ks Metasequoia glyptostroboides (metasekvoje čínská) o obvodech kmenů 38 cm, 63
cm, 53 cm (č. 688, 689, 690)
na pozemku parc. č. 2056/1 v k.ú. Pustkovec
1 ks Salix euxina (vrba křehká) dvojkmen o obvodech kmenů 2 x 28 cm (č. 703)
na pozemku parc. č. 2060 v k.ú. Pustkovec
1 ks Robinia pseudoacacia (trnovník akát) o obvodu kmene 104 cm (č. 313)
na pozemku parc. č. 2064/1 v k.ú. Pustkovec
1 ks Salix caprea (vrba jíva) mnohokmen o obvodech kmenů do 40 cm (č. 455)
1 ks Salix euxina (vrba křehká) čtyřken o obvodech kmenů 130 cm, 72 cm, 154 cm a 161
cm (č. 460)
15 m² zapojeného porostu Prunus padus (střemcha obecná) (č. 461)
na pozemku parc. č. 2046/3 v k.ú. Pustkovec
1 ks Acer platanoides (javor mléč) o obvodu kmene 58 cm (č. 889)
1 ks Populus nigra (topol černý) o obvodu kmene 278 cm (č. 890)
1 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodu kmene 139 cm (č. 892)
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15 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů 125 cm, 134 cm, 131 cm, 163
cm, 128 cm, 128 cm, 142 cm, 140 cm, 105 cm, 138 cm, 135 cm, 134 cm, 125 cm, 130 cm
a 192 cm (č. 1441, 1444, 1447, 1449, 1450, 1451, 1454, 1459, 1461, 1468, 1468, 1470,
1480, 1489, 1490)
9 ks Acer platanoides (javor jasanolistý) o obvodech kmenů 42 cm, 44 cm, 40 cm, 56 cm,
51 cm, 71 cm, 48 cm, 33 cm a 39 cm (č. 1442, 1443, 1445, 1448, 1453, 1456, 1464,
1465,1471)
1 ks Prunus padus (střemcha obecná) o obvodu kmene 44 cm (č. 1446)
2 ks Prunus avium (třešeň ptačí) o obvodech kmenů 53 cm a 37 cm (č. 1474, 1477)
na pozemku parc. č. 2046/1 v k.ú. Pustkovec
1 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodu kmene 177 cm (č. 893)
5 ks Salix euxina (vrba křehká) – mnohokmeny o obvodech kmenů do 30 cm (č. 897-899,
901, 902)
1 ks Larix decidua (modřín opadavý) o obvodu kmene 25 cm (č. 905)
na pozemku parc. č. 2046/2 v k.ú. Pustkovec
2x 10 m² Salix euxina (vrba křehká) – pařezové výmladky (č. 912, 913)
40 m² zapojeného porostu dřevin Corylus avellana (líska obecná), Sambucus nigra
(bez černý), Spiraea (tavolník) (č. 918)
70 m² zapojeného porostu dřevin Juniperus sabina (jalovec chvojka), Cornus alba
(svída bílá), Sambucus nigra (bez černý) (č. 919)
8 ks Salix euxina (vrba křehká) – mnohokmeny (pařezové výmladky) o obvodech kmenů
do 60 cm (č. 920-930)
na pozemku parc. č. 4175/2 v k.ú. Pustkovec
285 m² Juniperus sabina (jalovec chvojka) (č. 940)
1 ks Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) o obvodu kmene 13 cm (č. 941)
4 ks Salix caprea (vrba jíva) o obvodech kmenů 32 cm, mnohokmen o obvodu kmenů do
30 cm, trojkmen 38 cm, 57 cm a 38 cm a dvojkmen 123 cm a 50 cm (č. 949, 943, 942,
950)
3 ks Salix euxina (vrba křehká) o obvodech kmenů 128 cm, 220 cm a mnohokmen do
obvodu kmene 20 cm (č. 947, 948, 946)
1 ks Salix alba (vrba bílá) mnohokmen o obvodech kmenů do 20 cm (č. 945)
na pozemku parc. č. 4175/1 v k.ú. Pustkovec
5 m² Sambucus nigra (bez černý) (č. 951)
2 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) trojkmen o obvodech kmenů 130 cm, 128 cm a 88 cm
a trojkmen o obvodech kmenů 146 cm, 121 cm a 118 cm (č. 952, 953)
5 m² Rosa canina (růže šípková) (č. 954)
1 ks Carpinus betulus (habr obecný) o obvodu kmene 82 cm (č. 958)
na pozemku parc. č. 4175/4 v k.ú. Pustkovec
1 ks Prunus avium (třešeň ptačí) o obvodu kmene 167 cm (č. 1056)
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3 ks Acer negundo (javor jasanolistý) o obvodech kmenů 154 cm, 123 cm a čtyřkmen 50
cm, 47 cm, 35 cm a 44 cm (č. 1059, 1061)
1 ks Acer saccharinum (javor stříbrný) o obvodu kmene 66 cm (č. 1050)
na pozemku parc. č. 2053/2 v k.ú. Pustkovec
2 ks Pinus nigra (borovice černá) o obvodech kmenů48 cm a 67 cm (č. 818, 819)
1 ks Prunus avium (třešeň ptačí) o obvodu kmene 92 cm (č. 820)
1 ks Malus sylvestris (jabloň lesní) o obvodu kmene 100 cm (č. 821)
10 m² Juniperus excelsa (jalovec ztepilý) (č. 823)
3 ks Betula pendula (bříza bělokorá) o obvodech kmenů 80 cm, 44 cm a 42 cm (č. 827,
833, 835)
1 ks Populus x canadensis (topol kanadský) o obvodu kmene 71 cm (č. 848)
na pozemku parc. č. 2046/4 v k.ú. Pustkovec
4 ks Robinia pseudoacacia (trnovník akát) o obvodech kmenů 66 cm, 65 cm, 130 cm a
dvojkmen 118 cm a 176 cm (č. 863, 864, 865, 860)
(označení dřevin převzato z projektové dokumentace, z výkresů Situace kácení – městský
obvod Poruba část 1 a 2 Situace kácení – městský obvod Pustkovec část 1 a 2, v měřítku
1:500)
Kácení dřevin se povoluje za těchto podmínek:
1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby a
realizace kácení bude oznámeno SMO, ÚMOb Poruba, OVaŽP.
2. Kácení dřevin lze provést bezprostředně před zahájením stavebních prací v období
vegetačního klidu, tj. v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku.
3. V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo
ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování
nebo odchytu jakýmkoli způsobem (nutnost dodržování ust. § 5a zákona). Aktuálně
před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska
případného zahnízdění ptáků, zejména v období od 1. března do 31. července.
II. a stanovuje stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle § 9 odst. 1 povinnost provedení náhradní výsadby
dřevin za účelem kompenzace ekologické újmy za skácené dřeviny formou výsadby
sadovnicky zapěstovaných dřevin – 8 ks Tilia cordata (lípa malolistá) o obvodu kmene
14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách A, B, D, J, 7 ks Tilia platyphyllos ´ (lípa
velkolistá´) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách A, G, 8 ks
Quercus petraea (dub zimní) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách
A, C, D, G, J, 4 ks Quercus robur (dub letní) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 1 m
nad zemí v zónách D, G, J, 2 ks Salix alba ´Tristis´ (vrba bílá) o obvodu kmene 14-16
cm ve výšce 1 m nad zemí v zóně A, 10 ks Salix caprea (vrba jíva) o obvodu kmene 1214 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách F, J, 8 ks Prunus padus ´Watereri´ (střemcha
obecná) o obvodu kmene 12-14 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách A, G, J, 11 ks
Prunus padus ´Colorata´ (střemcha obecná) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 1 m
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nad zemí v zónách B, G, J, 17 ks Aesculus carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) o obvodu
kmene 16-18 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách A, J, 5 ks Fagus sylvatica
´Atropurpurea´ (buk lesní) o obvodu kmene 16-18 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách
B, D, G, J, 5 ks Prunus serrulata ´Kanzan´ (třešeň pilovitá) o obvodu kmene 14-16 cm
ve výšce 1 m nad zemí v zónách B, C, 1 ks Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) o obvodu
kmene 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí v zóně C, 3 ks Alnus glutinosa ´Laciniata´
(olše lepkavá) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách C, G, 6 ks
Prunus avium ´Plena´ (třešeň ptačí) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí
v zónách C, J, 7 ks Carpinus betulus (habr obecný) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce
1 m nad zemí v zónách C, D, E, 5 ks Sorbus aucuparia ´Edulis´ (jeřáb obecný) o obvodu
kmene 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách C, G, 1 ks Acer platanoides (javor
mléč) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí v zóně D, 3 ks Ulmus glabra (
jilm horský) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách D, J, 8 ks
Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce
1 m nad zemí v zónách E, J, H, 11 ks Crataegus laevigata ´Pauls Scarlet´ (hloh obecný)
o obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách G, J, 6 ks Prunus padus
(střemcha obecná) o obvodu kmene 12-14 cm ve výšce 1 m nad zemí v zónách G, J, 10
ks Weigela Florida ´Eva Rathke´ (vajgélie květnatá) o výšce min. 40 cm v zónách B, G,
52 ks Forsythia intermedia (zlatice prostřední) o výšce min. 50 cm v zónách B, C, F, G,
8 ks Syringa vulgaris (šeřík obecný) o výšce min. 60 cm v zónách B, F, 45 ks Ligustrum
vulgare (ptačí zob) o výšce min. 40 cm v zónách B, F, 28 ks Pyracantha coccinea
(hlohyně šarlatová) o výšce min. 50 cm v zónách B, C, F, 10 ks Philadelphus coronarius
´Virginal´ (pustoryl věncový) o výšce min. 50 cm v zónách B, F, 28 ks Spirarea cinerea
´Grefsheim´ (tavolník popelavý) o výšce min. 40 cm v zónách C, G, 5 ks Hamamelis
intermedia (vilín prostřední) o výšce min. 60 cm v zóně C, 5 ks Buddleia davidii
(komule davidova) o výšce min. 50 cm v zóně C, 150 ks Chaenomeles superba
(kdoulovec nádherný) o výšce min. 30 cm v zóně D, 470 ks Ribes alpinum ´Schmidt´
(meruzalka alpská) o výšce min. 30 cm v zónách D, G, 200 ks Cotoneaster dammerii
´Skogholm´ (skalník dammerův) o výšce min. 25 cm v zóně D, 150 ks Symphoricarpos
chenaultii ´Hancock´ (pámelník chenaultův o výšce min. 30 cm v zóně D, 200 ks Cornus
sanguinea ´Midwinter Fire´ (svída krvavá) o výšce min. 30 cm, 50 ks Lonicera
xylosteum ´Claveys Dwarf´ (zimolez obecný) dle podrobné situace sadových úprav – část
1 a 2, číslo výkresu D.1.1.3.2.2 a č. D.1.1.3.2.3 v měřítku 1:500 z 08/2018 za těchto
podmínek:
1. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury nebo
se souhlasem správce sítě.
2. Po dobu 5 let bude zajištěna následná péče o vysazené dřeviny, která bude spočívat
v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmenů
chráničkou, bandáž kmene apod., v zálivce, odplevelování, výchovném řezu
(komparativní řez) s přihlédnutím ke standardu péče o přírodu a krajinu, řada A,
arboristický standard, SPPK A 02002 Řez stromů, opravě úvazků, případně výměny
kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin, včetně výměny uhynulých jedinců
v nejbližším vhodném období. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto
ke standardům péče o přírodu a krajinu, řada A, arboristický standard, SPPK A 02001
Výsadba stromů a SPPK A 02003 Výsadba a řez keřů, které jsou veřejně přístupné
na www.standardy.nature.cz/seznam-standardu.
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3. Náhradní výsadba dřevin bude provedena do jednoho roku od dokončení stavby a její
provedení bude oznámeno orgánu ochrany přírody a krajiny – SMO - ÚMOb Poruba,
odbor výstavby a životního prostředí.
III. neuděluje stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
729 30 Ostrava, IČ 00845451, souhlas ke kácení dřevin
na pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Poruba-sever
1 ks Pinus strobus (borovice vejmutovka) o obvodu kmene 19 cm (č. 13)
na pozemku parc. č. 2056/1 v k.ú. Pustkovec
4 ks Acer tataricum (javor tatarský) o obvodech kmenů 24 cm, 25 cm a 2x 24 cm (č. 726
-729)
4 ks Platanus x hispanica (platan javorolistý) o obvodech kmenů 3x 27 cm a 26 cm (č.
730 - 733)
na pozemku parc. č. 4179/5 v k.ú. Pustkovec
1 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů 116 cm, 104 cm, 100 cm a 94 cm
(č. 1221)
na pozemku parc. č. 4179/4 v k.ú. Pustkovec
1 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodech kmenů 85 cm, 119 cm a 85 cm (č. 1222)
na pozemku parc. č. 2003/1 v k.ú. Poruba-sever
1 k Salix euxina (vrba křehká) – dvojkmen o obvodech kmenů 47 cm a 31 cm (č. 936)
z důvodu, že byla zjištěna skutečnost, která brání žádosti vyhovět, protože dřevina
na stanovišti již neroste.
na pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Poruba-sever
1 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) o obvodu kmene 13 cm (č. 71)
1 ks Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) o obvodu kmene 44 cm (č. 74)
z důvodu, že byla zjištěna skutečnost, která brání žádosti vyhovět, protože dřeviny
na stanovištích již nerostou.
na pozemku parc. č. 4178/1 v k.ú. Pustkovec
2 ks Betula pendula (bříza bělokorá) o obvodech kmenů 82 cm a 38 cm (č. 1292, 1297)
1 k Salix euxina (vrba křehká) (1107)
z důvodu, že byla zjištěna skutečnost, která brání žádosti vyhovět, protože dřeviny
na stanovištích již nerostou.
na pozemku parc. č. 4179/1 v k.ú. Pustkovec
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1 k Salix euxina (vrba křehká) – keř (č. 1230a)
z důvodu, že byla zjištěna skutečnost, která brání žádosti vyhovět, protože dřevina
na stanovišti již neroste
na pozemku parc. č. 2046/1 v k.ú. Pustkovec
1 k Salix euxina (vrba křehká) – keř (č. 900)
z důvodu, že byla zjištěna skutečnost, která brání žádosti vyhovět, protože dřevina
na stanovišti již neroste
na pozemku parc. č. 4175/2 v k.ú. Pustkovec
1 ks Salix caprea (vrba jíva) (č. 944)
z důvodu, že byla zjištěna skutečnost, která brání žádosti vyhovět, protože dřevina
na stanovišti již neroste
na pozemku parc. č. 2054 v k.ú. Pustkovec
1 ks Alnus glutinosa (olše lepkavá) vícekmen o obvodech kmenů 45 cm, 69 cm, 50 cm
(č. 663)
z důvodu, že byla zjištěna skutečnost, která brání žádosti vyhovět, protože dřevina
na stanovišti již neroste
(označení dřevin převzato z projektové dokumentace, z výkresů Situace kácení – městský
obvod Poruba část 1 a 2 Situace kácení – městský obvod Pustkovec část 1 a 2, v měřítku
1:500)

Účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČ 70890021
Statutární město Ostrava-Městský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 OstravaPustkovec, IČ 00845451
Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba,
IČ 00845451
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha-Nové Město, IČ 69797111
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň, IČ 04084063
PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179
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Odůvodnění:
Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30
Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem AGPOL s.r.o.,
se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČ 28597044, bylo zahájeno řízení
o vydání společného povolení pro soubor staveb „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ dle § 94p
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že
žádost nemá předepsané náležitosti dle § 94l zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č.183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu
úřadu, a dle vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a z toho důvodu vyzval žadatele
podle §94l odst. 6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, a § 45 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou ze dne 21. ledna 2019 vedenou
pod č.j. SMO/044990/19/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/690749/18/OŽP/5. Současně s výzvou
k odstranění nedostatků žádosti odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
usnesením č.23/19/VH řízení přerušil.
Dne 26. února 2019 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým je Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu
Pustkovec, ze dne 11. ledna 2019, vedeným pod č.j. PUS/1308/2018/Čan, sp.zn.
PUS/1308/2018/OŽP.
V tomto závazném stanovisku neudělil orgán ochrany přírody souhlas s kácením dřevin v rámci
navrhovaného stavebního záměru.
Vzhledem k tomu, že byla zjištěna skutečnost, která znemožňovala žádosti Statutárního města
Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, o vydání společného povolení
pro soubor staveb „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ dle § 94p zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhovět, neprovedl odbor ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy další dokazování a žádost v souladu s ust. § 94p odst.
2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
ust. § 51 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím
č.215/19/VH ze dne 28. února 2019 zamítl.
Dne 15. března 2019 bylo účastníkem řízení, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo
náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, podáno odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí a
současně byl podán podnět k přezkumu závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, kterým je
Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Pustkovec, ze dne 11. ledna 2019, vedeným
pod č.j. PUS/1308/2018/Čan, sp.zn. PUS/1308/2018/OŽP.
Dne 22. března 2019 obdržel vodoprávní úřad Magistrátu města Ostravy doplnění odvolání tohoto
účastníka řízení. V doplnění odvolání podal účastník řízení námitku systémové podjatosti
Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Pustkovec v rámci vydání závazného
stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 11. ledna 2019 č.j. PUS/1308/2018/Čan, sp.zn.
PUS/1308/2018/OŽP ke stavbě „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.
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Odbor ochrany životního prostředí předal dne 11. dubna 2019 ve smyslu ust. § 88 a § 89 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání účastníka řízení nadřízenému
správnímu orgánu, kterým je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Dne 16. srpna 2019 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 13. srpna 2019 č.j. MSK 54161/2019, sp.zn.
ŽPZ/10837/2019/KrJ, kterým zrušil výše uvedené rozhodnutí č.215/19/VH a věc vrátil odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k novému projednání.
Na základě výše uvedených skutečností pokračoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy v řízení o vydání společného povolení pro soubor staveb „Revitalizace
Pustkoveckého údolí“ dle § 94p zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že
neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a z toho důvodu vyzval žadatele
podle §94l odst. 6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 45 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů k odstranění nedostatků žádostí výzvou ze dne 28. srpna 2019 vedenou pod č.j.
SMO/484047/19/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/690749/18/OŽP/18. Současně s výzvou k odstranění
nedostatků žádostí odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením
č.780/19/VH vodoprávní řízení přerušil.
Žadatel prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce požádal odbor ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy svou žádostí dne 4. prosince 2019 o prodloužení lhůty
k doplnění chybějících dokladů.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením č.1131/19/VH ze dne 9.
prosince 2019 č.j. SMO/680348/19/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/690749/18/OŽP/20 lhůtu k doplnění
chybějících dokladů prodloužil do 31. března 2020 a současně usnesením č.1132/19/VH ze dne 9.
prosince 2019 č.j. SMO/680354/19/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/690749/18/OŽP/21 vodoprávní řízení
přerušil.
Žadatel ve stanovené lhůtě částečně doplnil podanou žádost o doklady a náležitosti dle výzvy
ze dne 28. srpna 2019 vedenou pod
č.j. SMO/484047/19/OŽP/Po, sp.zn. SSMO/690749/18/OŽP/18.
Současně s doplněním podal odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádost
o povolení k nakládání s podzemními vodami – jejich odběr dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1
zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti se stavbou vodního díla „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ - SO 04.2 Studna;
o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání s nimi (odvádění vod z drenáží
do vod povrchových) dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a
o
změně
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
v souvislosti
se stavbou vodního díla „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ - SO 01.2 Jímání a přívod vody a
povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace a jiné nakládání s nimi (akumulace
povrchových vod a odvádění vod do vod povrchových) dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a bod 5
zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti se stavbou vodního díla „Pustkovecký rybník“.
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Dne 2. dubna požádal žadatel prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce odbor ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy o přerušení řízení do 30. června 2020 z důvodu
chybějících dokladů.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování doplněné žádosti
o vydání společného povolení pro soubor staveb a podaných žádostí o povolení k nakládání
s vodami zjistil, že neposkytují dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného nakládání
s vodami a navrhovaného souboru staveb a z toho důvodu vyzval žadatele výzvou ze dne 23. dubna
2020 vedenou pod č.j. SMO/192420/20/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/690749/18/OŽP/27 k odstranění
nedostatků žádostí. Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádostí odbor ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením č.339/20/VH řízení přerušil.
Žadatel dne 10. června 2020 doplnil podané žádosti o doklady a náležitosti dle výše uvedených
výzev k doplnění odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
Přípisy ze dne 10. června 2020 vedenými pod č.j. SMO/274891/20/OŽP/Po, sp.zn. SSMO/690749/18/OŽP/31 a pod č.j. SMO/274898/20/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/690749/18/OŽP/32
informoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy občanská sdružení
o zahájení předmětného řízení.
Oznámením ze dne 15. června 2020 vedeným pod č.j. SMO/274962/20/OŽP/Po, sp.zn. SSMO/690749/18/OŽP/33 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami
v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek popř. důkazů a účastníkům řízení o vydání
společného povolení stanovil v souladu s ust. § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě
důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům
nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek.
Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.
Ve smyslu § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru.
V souladu s § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, do vlastních rukou
účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení řízení, usnesení a
vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. §144 odst.1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.
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Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům
rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.
V rámci řízení bylo doloženo následující:
Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů:
- Koordinované závazné stanovisko a vyjádření č.1685/2018, které vydal MMO, útvar hlavního
architekta a stavebního řádu dne 24. října 2018, č.j. SMO/508887/18/ÚHAaSŘ/Gav, sp.zn. SSMO/508887/18/ÚHAaSŘ/8 a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí
ze dne 19. října 2018, stanovisko odboru dopravy ze dne 3. října 2018, stanovisko útvaru
hlavního architekta a stavebního řádu – úřadu územního plánování ze dne 1. října 2018
- SMO-ÚMOb Pustkovec, stavební úřad ze dne 6. března 2020 č.j. PUS/0080/2020/Čan, sp.zn.
PUS/0080/2020/Výst.
- SMO-ÚMOb Poruba, odbor výstavby a životního prostředí dne 15. ledna 2020 č.j. POR
3031/2020/svig, sp.zn. S POR 52896/2019/4
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 25. září 2018
č.j. KHSMS 46758/2018/OV/HOK, sp. zn. S-KHMS 46758/2018/OV/HOK
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 12. září 2018 zn. HSOS-8461-2/2018
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 4. října
2018 č.j. MSK 125211/2018, sp. zn. ŽPZ 27042/2018/Huj; ze dne 10. prosince 2018 č.j. MSK
149530/2018, sp. zn. ŽPZ 32368/2018/Hli; ze dne 11. března 2019 č.j. MSK 173692/2018, sp.
zn. ŽPZ 471/2019/Pál
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 23. června
2020 zn. SBS 22420/2020/OBÚ-05/2
Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 17. září 2018 zn. POD/13576/2018/9232/810.01, ze dne 15.
října 2019 zn. POD/16281/2019/9232/810.01
- Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 10. července 2018
č.j. UZSVM/A/30075/2018-HMSU
- Statutární město Ostrava-Městský obvod Pustkovec ze dne 27. září 2018, ze dne 19. října 2018,
ze dne 13. listopadu 2018
- Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba ze dne 3. prosince 2018 č.j. POR
59770/2018/Cies, sp.zn. S POR 44875/2018/2, ze dne 3. prosince 2018 č.j. POR
59668/2018/hovj
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 28. listopadu 2018 zn. 6.4/8025/11940/18/Kr
- GasNet, s.r.o. prostřednictvím GridServices, s.r.o. ze dne 19. října 2018 zn. 5001787562
- CETIN a.s. ze dne 1. října 2020 č.j. 714210/18
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7. září 2018 zn. 1100378776
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 20. září 2018 zn. OKAS-6982/18/TSÚ/PT
- Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 17. září 2018 zn. 12920/Ma/170918-3
- UPC Česká republika, s.r.o. prostřednictvím InfoTel, spol. s r.o. ze dne 18. března 2020
zn. E018245/19
- Český rybářský svaz, z.s. územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 25. května 2020; ze
dne 19. října 2018
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Dále byla předložena 4 x projektová dokumentace stavby pro vydání společného povolení, kterou
vypracoval právní subjekt AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 OlomoucHodolany,
IČ
28597044
a
autorizoval
Ing.
Ondřej
Vaculín,
Ph.D.,
č. autorizace 1201535 a Ing. Pavel Šípek (osoba oprávněná k projektování činností prováděných
hornickým způsobem) pod zakázkovým číslem 2832.
Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:
Kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením stavby.
Výpisy listů vlastnictví z katastru nemovitostí.
Seznam sousedních parcel k záměru s omezením vlastnického práva.
Souhlasy k provedení stavebního záměru podle § 184a zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyznačené na situačním
výkrese projektové dokumentace.
Vyjádření právního subjektu DIAMO, státní podnik ze dne 11. ledna 2018 zn. D500/00184/2018.
Stanovisko Ministerstva obrany České republiky ze dne 18. září 2018 sp.zn. 86048/2018-1150OÚZ-BR.
Vyjádření právního subjektu Lesy České republiky, s.p. ze dne 2. října 2018 č.j. LCR
109/001668/2018.
Vyjádření Městského ředitelství Policie České republiky ze dne 30. října 2018 č.j. KRPT-2053292/ČJ-2018-070706.
Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 25. září 2018 zn. 122180034.
Sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 6. září 2018 č.j.
1053,1054/PO/2018.
Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky ze dne 7. září 2018 zn.
ARUB/4945/18.
Plán kontrolních prohlídek.
Kopii osvědčení o odborné způsobilosti pro pana Ing. Pavla Šípka.
Posudek k zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu, který vypracoval
právní subjekt VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1,
IČ 49241648 ze dne 29. března 2019 zn. O 8562/19/B.
Protokoly o odběru vzorku tuhého materiálu (zeminy, půdy).
Protokoly o zkoušce – analýza a odběr vzorku sedimentu.
Kopie zápisů z jednání.
Údaje uvedené v žádostech o povolení k nakládání s vodami podaných dne 1. dubna 2020 a
doplněných dne 10. června 2020.
Kopii katastrální mapy se zakreslením místa nakládání s vodami.
Výkres situace širších vztahů.
Koordinační situační výkres.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa (Mgr. Tomáš Proisl),
dle zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění,
z května 2020.
Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum (závěrečná zpráva), který zpracoval
Mgr. Tomáš Proisl v únoru 2018.
Hydrologické údaje povrchových vod, které vydal Český hydrometeorologický ústav dne 18. ledna
2017 zn. P17000546/571.
Plnou moc k zastupování pro právní subjekt AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00
Olomouc-Hodolany, IČ 28597044.
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Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům
dotčeným nakládáním s vodami a navrhovaným stavebním záměrem, a k pozemkům sousedním
k pozemkům dotčených stavbou a odstraňovanou stavbou vodního díla, a to z listů vlastnictví
pořízených z dálkového přístupu katastru nemovitostí, včetně aktuální katastrální mapy zájmového
území.
V rámci řízení se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval
stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy takto:
A) o povolení k nakládání s podzemními vodami – jejich odběr
dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
1.

žadatel a současně obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního
úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
2.

osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostechvlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami (Statutární město OstravaMěstský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČ 00845451)

B) o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání s nimi (odvádění vod z drenáží
do vod povrchových)
dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
1.

žadatel a současně obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního
úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
2.
3.

osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostechvlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami (Statutární město OstravaMěstský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČ 00845451)
správce dotčeného vodního toku (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021)

C) o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace a jiné nakládání s nimi
(akumulace povrchových vod a odvádění vod do vod povrchových)
dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
1.

42/80

žadatel a současně obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního
úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451)
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dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
2.
3.

osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostechvlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami (Statutární město OstravaMěstský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČ 00845451)
správce dotčeného vodního toku (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021)

D) o vydání společného povolení pro soubor staveb
dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
1.

2.
3.

stavebník; vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn; vlastník pozemku,
na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a současně obec, na jejímž území má
být požadovaný stavební záměr uskutečněn (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí
1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451)
vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a současně
správce dotčeného vodního toku (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021)
vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku (Statutární město Ostrava-Městský obvod Pustkovec,
Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČ 00845451; Statutární město OstravaMěstský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, IČ 00845451; Česká
republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha-Nové Město, IČ 69797111; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
IČ 24729035; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň, IČ 04084063; PODA
a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
4.

43/80

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb
technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno
Účastníci řízení – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
(včetně staveb technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být povolením přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 94m odst.2 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni
následovně: pozemky parc.č. 4424/6, 3997, 3999/1, 3998, 4013/4, 4014, 4015, 4421/2, 4421/1,
4421/3, 4178/14, 4192/4, 4192/3, 4190, 4192/1, 4178/15, 4192/5, 4189/4, 4189/2, 4189/5,
4192/6, 4192/2, 4178/10, 4179/2, 4189/3, 4187/5, 4187/1, 4186, 4178/12, 4178/11, 4178/17,
4178/16, 4181/2, 4178/7, 4178/5, 4178/3, 4178/4, 2003/15, 2003/41, 4424/5, 2003/47, 2003/40,
2003/12, 2003/17, 2003/18, 2003/11, 2004/6, 2004/5, 2004/4, 2004/3, 2004/1, 2005/1, 2005/2,
4175/5, 4175/6, 4175/3, 4174, 2048, 2049, 2050, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 2047, 2051/4,
2051/5, 2053/6, 2052, 2053/1, 2053/3, 4173/8, 4173/5, 4173/6, 4173/7, 4173/9, 4173/1, 4173/2,
4173/3, 4172/2, 4166/6, 4166/5, 4166/7, 4168/1, 4167, 4421/7, 2055/2, 2055/3, 2055/4, 2045/2,
2056/2, 2056/4, 2058, 2056/7, 2056/6, 2056/5, 2061/2, 2062/2, 2063/1, 2063/2 v k.ú.
Pustkovec a pozemky parc.č. 2003/40, 2003/45, 2003/39, 2010, 2011, 2003/3, 2003/21,
2003/43, 2003/9, 2012, 2013/1, 2014, 2015/2, 2003/4, 2016, 2023/1, 2003/22, 2003/6, 2003/44,
2024, 2029/9, 2025/2, 2003/5, 2029/10, 2029/1, 2029/5, 2029/4, 2029/6, 2030, 2031/1, 2044/1,
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5.

2041, 2045/3, 2057, 2002/1, 2386/1, 2068, 2071, 2386/1, 2385, 2383, 2381/1, 2382, 2387,
2388, 2389, 2390, 2391, 2358/2, 2358/10, 4427/23, 4427/24, 4427/6, 4427/2, 2358/117,
2358/52, 2358/30, 2358/13 v k.ú. Poruba-sever.
osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (Český
rybářský svaz, z.s. územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava,
IČ 00434167)

Ve lhůtě stanovené odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k uplatnění
námitek popř. důkazů podali odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy námitky
tito účastníci řízení:
1.

Statutární město Ostrava-Městský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 OstravaPustkovec, IČ 00845451 (vlastník pozemků parc.č. 2045/1, 2045/3, 2045/4, 2046/1, 2046/4,
2053/2, 2055/1, 2055/5, 2055/6, 2056/1, 2056/3, 2060, 2061/1, 2061/3, 2064/1, 2386/2, 4166/1,
4166/2, 4166/8, 4173/4, 4175/1, 4175/4, 4176, 4177, 4178/1, 4178/9, 4179/1, 4179/3, 4179/5,
4193, 4424/8 v k.ú.Pustkovec, na kterých bude záměr realizován)

2.

Alois Mílek, nar. 4.4.1943, bytem Karla Pokorného 1793/44, 708 00 Ostrava – Poruba
(spoluvlastník pozemku parc.č. 2387 v k.ú. Poruba-sever, který sousedí s pozemky, na kterých
bude záměr realizován)

3.

Ing. Lucie Čecháková, nar. 5.2.1981, bytem Pustkovecká 140/1, 708 00 Ostrava (spoluvlastník
pozemků parc.č. 4167, 4168/1 v k.ú. Pustkovec, které sousedí s pozemky, na kterých bude
záměr realizován)

4.

Daniela Folovská, nar. 10.11.1969, bytem 17. listopadu 111/80, 708 00 Ostrava-Pustkovec
vlastník pozemků parc.č. 2003/11, 2003/17, 2003/40, 2003/41 v k.ú. Pustkovec, které sousedí
s pozemky, na kterých bude záměr realizován).

Dále podali námitky:
5.

Marcela Vinklerová, bytem Pustkovecká 197/3, 708 00 Ostrava (občanka Statutárního města
Ostravy-Městského obvodu Pustkovec)

6.

Karel Vitásek, nar. 19.4.1951, bytem Pustkovecká 197/3, 708 00 Ostrava (vlastník pozemků
parc.č. 4168/3 a 4168/2 v k.ú. Pustkovec).

Podané námitky se týkají navrhovaného stavebního záměru a zní:
•

Statutární město Ostrava-Městský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 OstravaPustkovec, IČ 00845451:

1.

Požadujeme minimalizovat rozsah kácení stávající zeleně (například úpravou trasy nového
koryta potoka, korunovým řezem, případně jinými ozdravnými prostředky).
Požadujeme řešit příjezd na staveniště vjezdem z dolní části ulice Pustkovecké přes pozemek
parc. č. 2358/1 a z ulice 17. listopadu stávajícím vjezdem k RD.

2.
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3.
4.
5.
•

Alois Mílek, nar. 4.4.1943, bytem Karla Pokorného 1793/44, 708 00 Ostrava – Poruba:

1.

u Objektu SO 01.1 Revitalizace toku
Součástí revitalizace toku je i výstavba nového přírodě blízkého koryta na louce pod
Pustkoveckým rybníkem na pozemku parc. č. 2358/1 a 2392 k.ú. Poruba – Sever. V současnosti
odtéká odpadní voda zatrubněním – odpadním potrubí DN 700, nově má být převážná část
vedena novým otevřeným lichoběžníkovým korytem, kterým pan Alois Mílek zásadně nesouhlasí
z důvodu obavy o nárůst komárů. Pan Alois Mílek opírá své tvrzení o situaci z historie, kdy
odpadní vody z rybníka byly odváděny „potokem“ a v oblasti byl zvýšený počet komárů a právě
díky zatrubnění odpadní vody z rybníka (k.ú. 2392 – Poruba – sever) se komáři v oblasti
přestali vyskytovat. Opět otevřené koryto může způsobit opětovný nárůst počtu komárů
v oblasti.
u Objektu SO 02.1 Bourání stávajícího opevnění a SO 02.3 Opevnění břehů
V rámci stavby bude řešeno nové opevnění návodního svahu Pustkoveckého rybníka, které má
být provedeno opevněním kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 80-200 kg o
tl. 400 mm do štěrkopískového lože tl. 100 mm ve sklonu 1:2. Otázka pana Aloise Mílka se týká
„Proč je nutné provádět výměnu stávajícího opevnění (šestihranné betonové prefa dílce se
středovým otvorem pro odtok vody z rybníka do podzemních vod), které bylo v minulosti
deklarováno jako vysoce účinné s tím, že část vod z rybníku odvádí zpět do vod podzemních?

2.

•

Ing. Lucie Čecháková, nar. 5.2.1981, bytem Pustkovecká 140/1, 708 00 Ostrava; Marcela
Vinklerová, bytem Pustkovecká 197/3, 708 00 Ostrava; Karel Vitásek, nar. 19.4.1951, bytem
Pustkovecká 197/3, 708 00 Ostrava:

1.

Obava z narušení soukromí vlastníků pozemků a rodinných domů ze zvýšené frekvence pohybu
občanů, což se již projevilo výstavbou Komunitního centra.
Obava z celkové změny charakteru klidové zóny Pustkoveckého parku.
Z projektu je vidět, že se plánuje vykácení stromů na parcele 2056/1, které byly financovány
z dotačního programu na výsadbu stromů – po době udržitelnosti projektu budou ihned káceny.
Částečným vykácením dalších současných stromů a postupnou obměnou hrozí snížení zastínění
a tím zvýšení teploty a výpar vody z krajiny, a to v době, kdy jsou vyhlášeny dotační programy
jako např. Dešťovka a Výzva Stromy 9/2019.
Narušení biotopu pro mnoho živočichů a rostlin žijících v Pustkoveckém údolí.
Dle technické zprávy se počítá se zavodněním Pustkoveckého potoka, v němž je ale obvykle
minimální průtok či průtok žádný.
V neposlední řadě poukazuji na pravděpodobnost zničení příjezdové komunikace na ulici
Pustkovecká, která byla zcela zrekonstruovaná před dvěma lety, provozem stavební techniky.
V technické zprávě je napsáno, že „výsadba dřevin byla volena tak, aby se zásadně neměnil
krajinný ráz v dotčeném území a aby byly tyto nové prvky co nejvíce začleněny do území“, což
ale zpochybňuji, hlavně s přihlédnutím k tomu, že je dále napsáno, že „celkově je však
kompozice převážně zdařilá bez větších prostorových kolizí a většina dřevin je dobře
vzrostlých, v dobrém zdravotním stavu.
Dále bych ráda nahlédla/nahlédl do Vyjádření AOPK ke kácení vzrostlých a zdravých stromů.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

45/80

Požadujeme zachovat chovné funkce rybníka.
Požadujeme zachovat stávající dřevořezby, vytvořené z kmenů stromů a zajistit jejich ochranu
po dobu výstavby.
Požadujeme s ohledem na bezpečnost, hygienu, údržbu, vandalizmus a také vodní
nedostatečnost, zvážit rozsah herních prvků Vodního hřiště.
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•

Daniela Folovská, nar. 10.11.1969, bytem 17. listopadu 111/80, 708 00 Ostrava-Pustkovec

1.

Ve spise je založeno závazné stanovisko č.j. POR 3031/2020/svig sp. zn. S POR 52896/2019/4
ze dne 15.1.2020, kterým ÚMOb Poruba udělil žadateli souhlas ke kácení dřevin jak v k.ú.
Poruba-sever tak i v k.ú. Pustkovec.
2. Mám za to, že pokud se týká kácení v k.ú. Pustkovec, je toto závazné stanovisko nezákonné,
protože jej vydal nepříslušný úřad. Nezákonné jsou totiž správní akty vydané MMO OŽP,
kterými jednak bylo zrušeno závazné stanovisko vydané místně příslušným ŮMOb Pustkovec,
jednak byl z úkonů v řízení vyloučen starosta Pustkovce (a tím i všechny úřední osoby ÚMOb
Pustkovec) a dále byl pro vydání závazného stanoviska pověřen ŮMOb Poruba. U všech těchto
tří správních aktů totiž činila úkony v řízení úřední osoba, která měla být pro vztah k
projednávané věci ze všech úkonů v řízení vyloučena, jak uvádím dále.
3. Mgr. Martin Jašík, vedoucí oddělení ochrany přírody, půdy a lesa odboru ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy (dále jen Mgr. Jašík) se zúčastnil jednání (pracovních
porad) při projektové přípravě projednávaného stavebního záměru „Revitalizace
Pustkoveckého údolí". Jednání se konala na MMO v zasedací místnosti č. 308 ve dnech
7.12.2017, 1.2.2018, 2.3.2018, 5.6.2018, 9.7.2018 a 30.7.2018.
4. Jak vyplývá ze zápisů z jednání založených ve spise, při těchto jednáních aktivně a iniciativně
vystupoval a zapojoval se do řešení projektu.
5. Na jednání 2.3.2018 radil projektantům, jak detailní má být projekt a co vše musí obsahovat
ohledně káceni a výsadby dřevin a dalších vegetačních úprav, aby byl způsobilý k vydání
závazného stanoviska k zásahu do VKP. Rovněž upozornil, že chybí vyznačení hranic VKP.
6. Na jednání 5.6.2018 předal projektantům podklady pro povolené kácení pro VTL plynovod.
7. Na jednání 9.7.2018 se s projektanty zabýval otázkou, jak bude řešena hráz rybníka v místech,
kde jsou stromy, které nemají být káceny. Rovněž nabídl, že je možné s OŽP konzultovat části
projektu i průběžně např. mailem.
8. V zápisu z jednání 9.7.2018 je uvedeno, že na základě dohody s ním návrh nebere ohled
na projekt ,,Ekologizace....", tedy spoluurčoval rozsah projektu.
9. Na jednání 30.7.2018 vznesl připomínku, zda byly sadové úpravy konzultovány s panem
Kočvarou. Bylo mu slíbeno, že o výsledku bude informován.
10. Z uvedeného je zřejmé, že Mgr. Jašík se aktivně a iniciativně zapojil do přípravy projektu
projednávaného stavebního záměru „Revitalizace pustkoveckého údolí" a nepochybně pomáhal
vytvářet obsah a způsob zpracování některých částí projektu, zvláště těch, které se týkají kácení
a výsadby dřevin a sadových úprav.
11. Z uvedeného je tedy zřejmé, že Mgr. Jašík má pozitivní vztah k projednávanému stavebnímu
záměru (zvláště těch částí, které se týkají kácení a výsadby dřevin a sadových úprav) -vždyť
přispěl k vytvoření projektu tohoto záměru, zčásti spoluurčil jeho rozsah, dodal některé
podklady a části projektu byly zpracovány podle jeho rad a doporučení. Je očekávatelné, že
tomuto stavebnímu záměru bude i nadále pomáhat, aby získal potřebná povolení. Nepochybně
by tedy nelibě nesl, pokud by někdo poukazoval na nedostatky a chyby zvláště těch částí
projektu, které byly zpracovány podle jeho rad a doporučení. Už vůbec nelze očekávat, že by
takové chyby a nedostatky sám vyhledával a na jejich existenci poukazoval, pokud by se dostal
do situace, že by jako úřední osoba tak měl činit. Vždyť by kritizoval dílo, které pomáhal tvořit.
12. Lze tedy zcela oprávněně předpokládat, že, pokud by měl Mgr. Jašík rozhodovat jako úřední
osoba ve věci týkající se stavebního záměru „Revitalizace pustkoveckého údolí", byla by jeho
schopnost rozhodnout objektivně a nestranně narušena výše popsaným pozitivním vztahem
k tomuto záměru a tuto skutečnost (podjatost) by měl oznámit svému představenému a musel by
být dle ustanovení § 14 správního řádu vyloučen ze všech úkonů v řízení.
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13. Přes vše výše uvedené je však ze spisu zřejmé, že Mgr. Jašík nejméně ve třech, pro výsledek
řízení velice důležitých případech, vedl řízení a činil v něm úkony jako úřední osoba ve věci
projednávaného stavebního záměru „Revitalizace pustkoveckého údolí", a to dokonce právě
v otázkách úzce souvisejících s kácením a výsadbou dřevin a sadovými úpravami, kde se
angažoval při přípravě projektu.
14. Mgr. Jašík, ač je úřední osoba, která měla být vyloučena ze všech úkonů v řízení, vedl řízení,
jehož výsledkem bylo závazné stanovisko č.j. SMO/346588/19/0ŽP/SE sp.zn. SSMO/188395/19/01/0ŽP/8, kterým bylo zrušeno závazné stanovisko ÚMOb Pustkovec, kterým
nebyl udělen souhlas s kácením dřevin u projednávaného stavebního záměru.
15. Zrušením pustkoveckého nesouhlasného závazného stanoviska Mgr. Jašík odstranil zásadní
právní překážku pro vydání společného povolení stavebního záměru „Revitalizace
pustkoveckého údolí", u něhož se podílel na vypracování projektu. Tím totiž umožnil, aby
v odvolacím řízení mohlo být zrušeno rozhodnutí MMO OŽP č.215/19/VH, č.j.
SMO/142447/19/0ŽP/Po, sp.zn. S-SMO/690749/18/0ŽP/8, kterým byla žádost o vydání
společného povolení zamítnuta. Tím bylo umožněno pokračování řízení o vydání společného
povolení. Tedy zásadně ovlivnil výsledek řízení, v němž měl být pro podjatost vyloučen.
16. Mgr. Jašík, ač je úřední osoba, která měla být vyloučena ze všech úkonů v řízení, vedl řízení,
jehož výsledkem bylo usnesení č.20/19/OP č.j. SMO/349143/19/0ŽP/SE sp.zn. SSMO/199179/19/01/OŽP/8, kterým vyloučil starostu Pustkovce (a tím i všechny úřední osoby
ÚMOb Pustkovec) z úkonů ve věci vydání závazného stanoviska ohledně udělení souhlasu
s kácením dřevin u projednávaného stavebního záměru, u něhož se Mgr. Jašík podílel
na vypracování projektu.
17. Mgr. Jašík, ač je úřední osoba, která měla být vyloučena ze všech úkonů v řízení, vedl řízení,
jehož výsledkem bylo usneseni č.35/19/OP č.j. SMO/510496/19/OŽP/SE sp.zn. SSMO/199179/19/01/OŽP/11, kterým pověřil ÚMOb Poruba vydáním závazného stanoviska
ohledně udělení souhlasu s kácením dřevin u projednávaného stavebního záměru, u něhož se
podílel na vypracování projektu.
18. Tím, že Mgr. Jašík odejmul ÚMOb v Pustkovci pravomoc vydat závazné stanovisko
(vyloučením starosty Pustkovce pro velice pochybnou námitku podjatosti - o tom viz dále) a
touto pravomocí pověřil ÚMOb Poruba, Mgr. Jašík nepochybně zásadně ovlivnil výsledek
řízení, v němž měl být pro podjatost vyloučen. Úřad v Pustkovci totiž důsledně dbá na ochranu
přírody a krajiny, jak je jeho zákonnou povinností, a proto k masivnímu naprosto zbytečnému
kácení v registrovaném významném krajinném prvku souhlas nedal, zatímco ÚMOb Poruba
je naopak ke kácení (i v registrovaném krajinném prvku) mnohem benevolentnější, což
také vedlo k tomu, že souhlas s kácením naprosto nekriticky vydal bez ohledu na ochranu
přírody a krajiny. Mgr. Jašík, ač měl být z řízení vyloučen, tak tímto pochybným převodem
pravomoci zajistil, že závazné stanovisko u záměru, u něhož se podílel na vypracování projektu,
vydával úřad, kde mohl očekávat příznivější výsledek, což se také nakonec stalo.
19. Je možné, že Mgr. Jašík, ač je úřední osoba, která měla být vyloučena ze všech úkonů v řízení,
vedl ještě nějaké další řízení týkající se této věci, jehož existence mi není známa.
20. Na základě výše uvedeného jsem přesvědčena, že je naprosto neudržitelné, aby podjatý úředník
takto zásadně ovlivňoval průběh a výsledek řízení ve prospěch žadatele o vydání společného
povolení u stavebního záměru, u něhož se podílel na vypracování projektu.
21. Proto žádám, aby uvedené tři správní akty (viz body 14, 16 a 17) byly zrušeny pro nezákonnost
právě z důvodu, že úkony v řízení činil Mgr. Jašík, který měl být ze všech úkonů vyloučen.
Právní formu zrušení ponechávám na laskavé úvaze úřadu, nechť vybere takovou právní formu,
která účinně povede ke zrušení uvedených nezákonných správních aktů.
22. K výše uvedenému uvádím, že jsem se o skutečnostech ohledně účasti Mgr. Jašíka při přípravě
projektu i o jeho podílu na vedení uvedených řízeních dozvěděla až na základě prostudování
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23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
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fotokopií části spisu, které pořídil můj zástupce dne 13.7.2020 při nahlížení do spisu.
Navrhuji, aby ihned po zrušení uvedených nezákonných správních aktů byla žádost o společné
povolení stavebního záměru „Revitalizace pustkoveckého údolí'' zamítnuta (alespoň pro k.ú.
Pustkovec), neboť zde bude platné nesouhlasné závazné stanovisko ÚMOb Pustkovec ke kácení
dřevin v k.ú. Puskovec, které samo o sobě musí vést k zamítnutí žádosti o společné povolení.
Kromě toho, že v řízení o vyloučení starosty Pustkovce (a tím i ostatních pustkoveckých
úředních osob) činila úkony osoba, která sama měla být vyloučena (Mgr. Jašík), nejsou dány
ani věcné ani procesní důvody pro vyloučení -viz následující body.
Námitka byla vznesena pozdě - v době, kdy již bylo závazné stanovisko vydáno. Taková námitka
nemá smysl, neboť po vydání závazného stanoviska již nemůže žádná úřední osoba v Pustkovci
učinit žádný úkon, kterým by mohla výsledek řízení ovlivnit, tudíž již není žádný úkon v řízení,
ze kterého by bylo možno úřední osoby vyloučit.
Námitka nebyla podána příslušnému úřadu. Řízení orgánu ochrany přírody a krajiny ohledně
závazného stanoviska ke kácení bylo vedeno ÚMOb Pustkovec, ale námitka podjatosti byla
adresována a podána na MMO OŽP, který se sám zmocnil jejího projednávání. Takovýto
postup je nezákonný.
Starosta Pustkovce pan Pyš, ač podle zákona stojí v čele obvodního úřadu, není úřední osobou,
která by mohla jakkoli zasáhnout do řízení vedeného pustkoveckým úřadem v přenesené
působnosti - konkrétně orgánem ochrany přírody a krajiny. Agendu ochrany přírody a krajiny
vykonává příslušná úřední osoba, která je služebně podřízena tajemníkovi, který má vůči ní
veškeré personální a platové pravomoci. Starosta není oprávněn a ani k tomu nemá žádné
možnosti (a ani tak nečiní) této úřední osobě do řešení této agendy zasahovat. Tajemník sice
starostovi odpovídá za řádný výkon přenesené působnosti úřadem, avšak starosta nemá ani
vůči tajemníkovi žádné pravomocí, kterými by mohl prostřednictvím tajemníka do výkonu
přenesené působnosti zasahovat. Jedinou pravomocí, kterou starosta má, je možnost tajemníka
odvolat, avšak pouze, pokud porušuje zákonné povinnosti, a to jen s předchozím souhlasem
tajemníka magistrátu, což nepochybně dostatečně zabezpečuje, že starosta do výkonu
přenesené působnosti nemůže nijak zasáhnout. Vyloučit z úkonů v řízení starostu je tedy
nesmyslné, protože starosta žádné úkony v řízení nečiní. Jiná situace je v obcích, kde funkce
tajemníka není zřízena nebo obsazena a pravomoc tajemníka vykonává starosta, ale to není
případ Pustkovce.
Pokud by mělo i přes výše uvedené platit, že i starostu v Pustkovci lze z úkonů v řízení vyloučit
(a tím i všechny ostatní úřední osoby), pak by takové pravidlo nepochybně muselo platit obecně
tzn. i pro Město Ostravu (tzn. pro pana primátora a tím i pro všechny úřední osoby v
Magistrátu) i pro Porubu. Je přitom zřejmé, že v takovém případě by na pana primátora také
bylo nutno pohlížet jako na osobu podjatou, která by měla být z úkonů vyloučena (a tím i
všechny úřední osoby na Magistrátu), vždyť zastupuje v řízení účastníka řízení (Město Ostravu)
a činí jeho jménem úkony v řízení. Např. podal právě námitku podjatosti, kterou vyřizoval jeho
„podřízený" Mgr. Jašík. Stejně tak lze uvažovat o Porubě, kde je revitalizace Pustkoveckého
údolí zanesena ve strategických dokumentech a starostka se nepochybně bude snažit tyto
dokumenty naplňovat, což by ji při tomto výkladu také činilo podjatou pro vztah k věci s
následky vyloučení všech úředních osob - tedy i úřednice, která vydávala souhlasné závazné
stanovisko s kácením (i pro Pustkovec). Jsem názoru, že tento výklad je chybný, ale pokud ne,
je třeba ho důsledně vymáhat všude.
Pokud se týká doložených příspěvků na facebooku a ve zpravodaji, kterými byla námitka
podjatosti zdůvodněna, je třeba vzít v úvahu, že volební strana Občané pro Pustkovec má
v zastupitelstvu jen tři členky, je v opozici a nemá žádné reálné možnosti jakkoli ovlivnit výkon
přenesené působnosti na úřadě. Pokud by článek zaslaný do redakce obecního časopisu nebo
příspěvek na facebooku měl být důvodem pro vylučování celého úřadu z úkonů v řízení, pak by
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to samozřejmě opět muselo platit obecně, a byl by to jednoduchý a velice účinný prostředek, jak
zcela zablokovat výkon přenesené působnosti.
30. Z uvedeného je zřejmé, že řešení námitky podjatosti neprobíhalo řádně, jako by za každou cenu
bez ohledu na fakta mělo být cílem jejím prostřednictvím odejmout Pustkovci pravomoc
rozhodovat o závazném stanovisku ke kácení, což koresponduje s tím, že na řešení námitky
podjatosti podílela úřední osoba, která měla být pro pozitivní vztah k záměru z úkonů v řízení
vyloučena.
31. Kromě toho, že v řízení kde bylo zrušeno závazné stanovisko ÚMOb Pustkovec, kterým nebyl
udělen souhlas s kácením dřevin u projednávaného stavebního záměru, činila úkony osoba,
která měla být vyloučena z úkonů v řízení (Mgr. Jašík), je nutno konstatovat, že zrušené
pustkovecké závazné stanovisko je věcně správné a plně vystihuje, jak má orgán ochrany
přírody a krajiny rozhodovat při řádné ochraně přírody a krajiny v registrovaném krajinném
prvku.
32. Krajský úřad MSK v rozhodnutí č. MSK 173692/2018 ze dne 11.3.2019, které je ve spisu,
vyslovil právní názor, že případě tohoto stavebního záměru zájem ochrany přírody převažuje
nad jiným zájmem, který uvedl žadatel v žádosti, a to „zvýšení atraktivity parkového prostoru
pro příměstskou rekreaci". Zrušené pustkovecké stanovisko je v souladu s tímto právním
názorem krajského úřadu, když také považuje zájem ochrany přírody v tomto území za vyšší
veřejný zájem, než je zájem na „zvýšení atraktivity parkového prostoru pro příměstskou
rekreaci". Naopak porubské souhlasné stanovisko je s tímto právním názorem v kolizi, když
naopak tvrdí, že převažuje jiný zájem nad zájmem na zachování dřevin.
33. SMO, ÚMOb Poruba, Odbor výstavby a životního prostření vydal pod čj. POR 3031/2020/svig
dne 15.1.2020 závazné stanovisko, kterým udělil žadateli souhlas vykácet 205 ks vzrostlých
stromů a vymýtit 653 m2 keřů, které rostou v registrovaném významném krajinném prvku
Pustkovecké údolí, a to na základě žádosti ze dne 3. 10. 2019 společností AGPOL
s.r.o., která na základě plné moci zastupuje investora, kterým je statutární město Ostrava.
Teprve dne 9. 10. 2019 obdržel usnesení MMO - OŽP č. 35/19/OP o pověření jiného věcně
příslušného správního orgánu k projednání a vydání závazného stanoviska ve věci.
34. Dle ust. §8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění p. p. mají
orgány ochrany přírody a krajiny povinnost informovat spolky o zamýšleném zásahu, při němž
mohou být dotčeny zájmy ochrany krajiny. Spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s. nebyl informován
o tomto zamýšleném zásahu.
35. Podkladem pro vydání závazného stanoviska bylo (čerpáno z textu odvodnění):
• Koordinované stanovisko KS 1685/2018 ze dne 24. 10. 20l8 vydané MMO - útvarem
hlavního architekta a stavebního řádu
• Ohledání dřevin (není uvedeno, kdy se toto ohledání konalo)
36. Orgán ochrany přírody odůvodňuje souhlas s kácením tím, že se jedná o revitalizaci
Pustkoveckého potoka v úseku protékajícím Pustkoveckým údolím, kdy má dojít k úpravě
výškového i směrového vedení, úpravy opevnění, odstranění zatrubnění v úseku pod rybníkem,
k rekonstrukci propustků a rozdělovacího objektu, řešení jímání a přívodu vody v ploše
prameniště, k vegetačním a sadovým úpravám Pustkoveckého údolí, revitalizaci Pustkoveckého
rybníka (odbahnění, úprava břehů, oprava požeráků, zřízení 2 ks mol), doplnění sítě cest,
modelaci terénu, doplnění mobiliáře (lavičky, sedáky, odpadkové koše, lávky, atd.) zřízení
vodního hřiště a studny, vybudování nového chodníku podél ul. Pustkovecké k ul. Martinovská,
což si vyžádá kácení části dřevin v zájmovém území stavby a to z důvodů jednak zdravotních,
jednak z důvodů snížení provozní bezpečnosti, pěstebních či kompozičních, tak z důvodů
realizace stavby. Návrh kácení a umísťování stavebních objektů vychází z odborně
zpracovaných průzkumů - dendrologického a biologického, provedených v roce 2016. Také
bylo provedeno ohledání dřevin, není ovšem uvedeno, kdy se tak stalo.
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37. V závazném stanovisku zcela absentuje přehled podkladů, na základě kterých orgán ochrany
přírody žádost posuzoval. Podivuji se nad tím, že po ohledání na místě může tvrdit, že:
,,veškeré nové stavební objekty a mobiliář ke zvýšení atraktivity parku pro občany jsou citlivě
zakomponovány do území parku tak, aby nedošlo k negativnímu biologicky nejhodnotnějších
částí VKP“.
38. Správní orgán se vůbec nezabývá při svých úvahách skutečností, že se jedná o 2 významné
krajinné prvky (rybník a potok) a registrovaný významný krajinný prvek č. 9 (Pustkovecké
údolí). Kdyby totiž měl k dispozici kompletní projektovou dokumentaci včetně výkresové části a
seznámil se s celým projektem včetně odborných posudků a zápisů z výrobních výborů a při
místním šetření si prohlédl celou lokalitou, musel by konstatovat, že dojde k vážnému narušení
funkce VKP. Žádost je potřeba posuzovat z hlediska toho, zda realizace záměru „Revitalizace
Pustkoveckého údolí" v k. ú. Poruba - sever a k. ú. Pustkovec naplňuje kritérium, že jiný
veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo je v zájmu ochrany přírody.
Odpověď je: NE. Ochrana přírody je a musí být v tomto případě na 1. místě.
39. Tato lokalita je natolik významná svým přírodním charakterem, který je více jak 30 let bez
zásadních zásahů, že si zaslouží zvýšenou ochranu a péči, nikoliv přetvoření na lunapark pro
obyvatele sídliště.
40. Z textu „Inventarizace dřevin", kterou v září 2016 zpracoval Mgr. Radim Kočvara, vůbec není
zřejmé, že se jedná o posouzení dřevin rostoucích ve VKP. Autor ale i správně uvádí v textu, že:
,,řešené území představuje zejména přírodě blízké údolí, a zahrnuje přírodě blízké prosty často
charakteru olšin. …Pro území je charakteristické husté zapojení často náletových křovin při
okrajích „lesních" ploch. Tyto porosty jsou funkčním a biologicky hodnotným prvkem v území,
vhodné je pouze lokální prosvětlení se zaměřením na náletové dřeviny javoru mléče a
nepůvodních javorů. ... Je nutné vzít na vědomí, že postupná obnova je dlouhodobou záležitostí
a je nutné jí provádět postupně. Je třeba se vyvarovat masívnějšího kácení dřevin. Je nutné
docílit stavu různověkého porostu, který umožní postupné zásahy. Současný stav porostů je
spíše v dobrém stavu…". Toto zhodnocení a doporučení postupné obnovy správní orgán vůbec
nerespektuje, když povoluje vykácet vše naráz a to dokonce i stromů, které není třeba kácet
nyní – mají se vykácet nyní, aby v budoucnu nedocházelo k poškozování nových výsadeb.
41. V Biologickém průzkumu a posouzení území v odd. 5 DOPORUČENÉ POSTUPY A OPATŘENÍ
autor uvádí: ,,...Nejrizikovější jsou v dané lokalitě obecně zásady do starých dřevin. Zde bylo
pečlivě váženo, nakolik dřeviny ošetřovat a jsou jednoznačně preferovaná řešeni, kdy dochází
pouze k lokálnímu ořezu větví a odlehčení koruny. Tam, kde je situace z bezpečnostního
hlediska velmi vážná, je navrženo přednostně provést sesazovací řez a ořez na torzo. V
případech zásahů do kmenů, které mají přítomné dutiny, či se jedná o staré kmeny, lze
navrhnout ponechání vhodného torza kmene (se zachováním dutiny) na lokalitě. Jednak k
dokončení vývoje případně se vyskytujících druhů, rovněž pro podporu druhů jako takových
deponováním vhodné dřevní hmota. Torza je navrženo ponechat v největší možné výšce,
případně tak, aby bylo zamezeno otevření stávajících dutin a zatékání do nich. Odstraněním
starých (zejména dutinových) stromů jednak dochází k fyzické likvidaci vývojových stadií a
jednak ke snížení nabídky vhodných dřevních těles pro vývoj dotčených druhů. V případě
stenoekních druhů vázaných např. na staré dutiny je nutno podotknout, že i pokácením několika
stromů může dojít k negativnímu ovlivnění lokálních populací. ...Pro případ ponechání dřevní
hmoty je vhodné preferovat oslunění části lokality. Torza je možné využít i v rámci naučné
stezky jako příklad významu mrtvého dřevo pro vzácné živočichy." Správní orgán se vůbec
nezabýval touto skutečností a nehodnotil dřeviny z hlediska jejich případného osídlení hmyzem.
Ani u jedné dřeviny není uvedeno, že by se na ni vyskytovaly vletové otvory nebo byly nalezeny
stopy po hmyzu nebo broucích.
42. Správní orgán se také vůbec nezabýval využitím pokácené dřevní hmoty např. pro tzv.
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,,broukoviště" nebo pro vybudování úkrytů pro užovky. Dřeviny byly degradovány de facto na
palivové dřevo.
Při hodnocení funkčního a estetického významu jsou uváděny výrazy jako např.:
„neperspektivní" (není uvedeno, co tím správní orgán přesně myslí - jedná se tedy bez
zdůvodnění a čistě subjektivní názor).
Mnohé stromy budou káceny jenom proto, že dojde k úpravě koryta nebo z důvodu stavby –
není ovšem blíže určeno, o jaký důvod se jedná. Zda v tomto místě má být umístěn nějaký prvek
nebo zda tam má pouze vést staveništní cesta. Je nepochybné, že není žádným veřejným zájmem
pohyb a přístup stavebních strojů. Není tedy možné pro tento účel povolit kácení v
registrovaném významném krajinném prvku.
V Pustkoveckém údolí byly v uplynulých 30 letech provedeny tzv. ,,náhradní výsadby" - jedná
se o mladé stromky. Valná část z nich je určena k likvidaci - např. metasekvoje. To je naprosté
barbarství.
Je zřejmé, že zde chybí správnímu orgánu i znalost místních poměrů, protože jinak by nebylo
možné, aby souhlasil s kácením stromů, které byly na základě rozhodnutí MMO - OŽP, nebo po
změně statutu města, na základě rozhodnutí ÚMOb Pustkovec vysázeny jako náhrada za kácené
stromy pro výstavbu např. D47 apod.
Dále je uvedeno, že správní orgán určil náhradní výsadby dřevin a keřů (136 stromů a 1411
keřů) jako přiměřenou a vypočtenou dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les - není ovšem uvedena ani celková hodnota jednotlivých
posuzovaných jedinců a keřů, natož aby u každé dřeviny, která byla touto metodikou oceněna,
byla uvedena vypočtená hodnota. Proto je tato část výroku závazného stanoviska
nepřezkoumatelná.
Jako náhradní výsadby jsou uvedeny sazenice stromů, které mají ve výšce 1 m nad zemí obvod
kmene 14-16 cm (jejich výška je max. 3 m) a keře o výškách sazenic 30 – 60 cm (dle druhu) a
které jsou ovšem součástí stavebního objektu UČS 03 - S0 03.1 Sadové úpravy. Tyto dřeviny
nemohou nahradit ekologickou újmu, která vznikne devastací pozemků v Pustkoveckém údolí a
vykácením vzrostlých stromů a odstraněním skupin vzrostlých keřů, ve kterých mají úkryty
drobná zvířata.
Náhrada ekologické újmy není vyčíslena a není prokazatelně doloženo, že bude v tomto
finančním objemu a rozsahu zcela nahrazena.
V závazném stanovisku není uvedeno, zda byl získán souhlas silničního správního orgánu pro
kácení dřevin podél komunikací.
MMO - útvar hlavního architekta a stavebního řádu vydal Koordinované stanovisko KS
1685/2018 ze dne 24.10.2018.
Je nepochopitelné, že orgán ochrany přírody, kterým je MMO - OŽP, dává kladné stanovisko
podle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., k zásahu na citovaných pozemcích, který by mohl
vést k poškození nebo zničení významných krajinných prvků (dále jen VKP) vodního toku
Pustkovecký rybník, jeho údolní nivy, rybníka a registrovaného VKP č. 9 „Puskoveckého údolí"
nebo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. A dal pouze 2 podmínky, a
to: Pro pojezd techniky, zařízení staveniště o deponie zeminy nebudou využity biologicky
hodnotné části (v koordinační situaci označeny čísly 1-5) podmáčené plochy a plochy vymezené
kolmým průmětem korun stromů na terén; o zahájení stavby bude MMO - OŽP informován
alespoň 15 dnů předem, taktéž min. 15 dnů předem o zahájení kácení a o ukončení prací
spojených s výsadbou dřevin, trvalek a založením nového trávníku, a to 15 dnů od jejich
ukončení.
V odůvodnění připouští MMO - OŽP, že dojde k dotčení vodního toku a jeho údolní nivy i
k dotčení registrovaného VKP č.9. Vůbec se však nezabývá tím, že plánovanou
tzv. ,,revitalizací" dojde ke zničení rozsáhlého území, vykácením vzrostlých stromů, k obnažení
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terénu a zvýšení osvitu trávníků a jejich vystavení úpalu, zrušení mikroklimatu a dalších
negativních dopadů, které neposílí funkci VKP registrovaných i neregistrovaných. MMO OŽP se vůbec nepozastavuje nad tím, že tok potoka má být „dotován“ vodami
z pod panelových domů na ul. Slavíkova. Již několikrát se stalo, že se kanalizací z areálu
autobusových garáží DPO a.s. dostaly do potoka a rybníka vody kontaminované ropnými
látkami a rybník musel být následně vypuštěn a ponechám biologické degradaci. Pokud
nebudou kanalizační stoky na sídlišti osazeny ORL, není možné provádět napojení
na Pustkovecký potok. K údajnému „zlepšení'' morfologického a ekologického stavu koryta
vodního toku a ke zvýšení jeho přirozených funkcí (retenční, samočistící a biotopové) má dojít
tím, že z koryta budou vytrhány více jak 40 let osazené betonové tvarovky, koryto bude
rozryto, vytvořeno nové (místy s meandry), vyloženo lomovým kamenem o blocích 80 200 kg. Stromy, které t.č. rostou podél koryta nebo i v něm, budou vykáceny (z důvodu, že
překážejí stavbě nebo stavebním pracím). Tím dojde ke zrušení zastínění území, zničení
mikroklimatu a celkové devastaci území.
MMO - OŽP vyhodnotil předložené zamýšlené zásahy jako možné, pokud budou splněny jeho 2
podmínky (technika nebude vjíždět na určité pozemky a v určených lhůtách budou oznámeny
vyjmenované činnosti - jejich zahájení a ukončení). Za splnění těchto podmínek údajně
nedojde k trvalému poškození nebo zničení předmětných VKP nebo jejich ohrožení či
oslabení jejich ekologicko- stabilizační funkcí ve smyslu ust. §4 odst. 2 zákona č.114/1992
Sb., a proto lze zamýšlený zásah považovat za akceptovatelný.
MMO-OŽP se vůbec nezabýval tím, že práce budou prováděny v registrovaném VKP a že by
tomu měla být přizpůsobena i technika, která bude pro práce použita - malé stroje, přednost
ručních výkopů, apod. a to mělo být jako další podmínka povolení zásahu do VKP.
Podkladem pro jeho posouzení byla dokumentace stavby (není uvedeno, v jakém stupni, kdo ji
zpracoval, zda byla k dispozici kompletní nebo pouze vybrané části) a průzkumy inventarizační a biologický, zpracované v roce 2016.
Vykácením 205 ks stromů a odstraněním více jak 605 m2 keřů, které tvoří úkryty pro zajíce a
jinou drobnou zvěř, dojde k otevření a obnažení terénu. Navíc těžká stavební technika při
„revitalizaci" tak poničí půdu a pozemky, že se z VKP stane plácek u sídliště.
Dle projektantů by měla být v údolí zvýšena přirozená retence vody v krajině, zvýšena
kvalita a biodiverzita vodních, lučních ekosystémů a dřevinných porostů. Vzhledem k tomu, že
potok v horní části toku (pod ul. 17. listopadu) trpí nedostatkem vody, je převážnou část roku
suchý. Záměr vyhloubit studnu a dotovat tok potoka objemem cca 4,3 m3/den se jeví jako
nereálný, navíc dojde k odčerpávání vod a tím k odvodnění území, které je t.č. mokřinou a na
ni je navázaný ekosystém.
SO 05.1 Chodník u ul.Martinovské - jedná se o zcela zbytečnou stavbu, která si vyžádá
vykácení zbytku aleje podél MK ul. Pustkovecká. Rekonstruovaná ul. Pustkovecká je zklidněna
a je na ní možný bezpečný pohyb chodců.
Je otázkou, proč investor při přípravě tak rozsáhlého projektu již nedořešil vymístění vedení
VVN 22kV z řešeného území. Toto vedení dosti omezuje výsadbu stromů v jeho ochranném
pásmu (do max. výšky 3 m a 7 + 7 m na každou stranu od vnějšího vodiče). V roce 2017
probíhala již dlouho připravovaná rekonstrukce dolní části ul. Pustkovecké a bylo dost času na
projekční přípravu a dořešení vymístění venkovního vzdušného vedení VVN do kabelu a jeho
umístění do rekonstruovaní místní komunikace. Jelikož k tomu nedošlo, je zřejmé, že se jedná ze
strany investora - tedy města Ostravy o zcela nekoncepční a izolovaně plánované akce bez
schopnosti reagovat promyšleně a předvídavě.
Pokud by byl opravdový zájem na zkvalitnění území VKP Pustkovecké údolí, návrh by plně
respektoval stávající stav a vhodným způsobem by ho dotvářel, nikoliv z něho dělal „lunapark"
pro širokou veřejnost. Údolí slouží k procházkám starších obyvatel přilehlého domova pro
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seniory a sídliště. Pokud se zvětší pohyb chodců, stane se nebezpečným právě pro starší občany
s ortopedickými problémy.
62. Z veřejného projednání vyplynulo, že si občané nepřáli u rybníka např. mola a schody do vody
(z důvodu vandalismu, rušení živočichů). Pokud dojde k výstavbě mol, bude ohroženo klidné a
bezpečné hnízdění vodního ptactva. Rybník by již neměl být po realizaci „revitalizace"
rybochovným zařízením, ale měl by plnit pouze rekreační funkci, což s sebou přinese jeho
znečištění a absenci průběžné údržby.
63. SO 04.1 Vodní hřiště – jedná se o uměle vytvořenou atrakci, která má být vybudována v místě
mokřadu a zpřístupněna veřejnosti (především dětem). Do dnes relativně klidného území
(po vybudování Komunitního centra již bohužel z části ztratilo svůj klidný a rekreační
charakter) bude přiveden další zdroj hluku. Vykácením stromů a vymýcením keřů dojde
k likvidaci možných úkrytů zvířat (bažanti, zajíci apod.) a zabrání jejich teritoria. navíc
stávající vlastníci rodinných domků budou obtěžování hlukem a křikem. Nebude zajištěn
dostatečný trvalý průtok vody přes prvky vodního hřiště, což může vést ke zdravotním
problémům jeho uživatelů.
64. V oznámení je sice uvedeno, že se upouští od ústního jednání a ohledání na místě. Žádám, aby
ohledání na místě bylo provedeno, protože žádná dokumentace není schopna vyjádřit rozsah
devastace způsobené tímto stavební záměrem. Je nanejvýš nutné celé území projít a detailně
poznat na vlastní oči, jak velký a zničující zásah tento návrh představuje.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si k podaným námitkám vyžádal
v rámci součinnosti dle ust. § 8 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, svou žádostí ze dne 27. července 2020 vedenou pod č.j. SMO/387061/20/OŽP/Po, sp.zn.
S-SMO/690749/18/OŽP/48 u Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Poruba, odboru
výstavby a životního prostředí o vyjádření k námitkám týkajících se kácení dřevin.
Vyjádření Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Poruba, odboru výstavby a
životního prostředí obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dne
3. srpna 2020 (položka č.49 spisového materiálu).
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v průběhu celého řízení zabýval
celým spisovým materiálem, všemi důkazy, a to každým jednotlivě a všech v jejich vzájemných
souvislostech a k předmětným námitkám uvádí následující:
•

k námitkám Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Pustkovec, Pustkovecká 64/47,
708 00 Ostrava-Pustkovec, IČ 00845451:

ad.1:
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Rada městského obvodu Pustkovec dle výpisu usnesení 1. schůze konané dne 12.
listopadu 2018 (R9/01, bod 3) souhlasila pro potřeby správních řízení s kácením dřevin
pro investiční akci „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ investora Statutárního města
Ostrava, dle přiložené doplněné tabulky kácených stromů ze dne 6.9.2018.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy má za to, že i po vykácení
dřevin v rámci předmětného záměru zůstane v území dostatečné množství ploch s porosty
dřevin a značná část ploch Pustkoveckého údolí bude ponechána zcela bez zásahů. Odbor
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si je vědom toho, že v době
realizace stavby dojde pomístně ke krátkodobému narušení stávajících biotopů, má však
za to, že vzhledem k tomu, že je respektována většina stávajících senescentních či jinak
hodnotných dřevin a stavební činností nedojde k dotčení biologicky hodnotných částí
vymezených zpracovaným biologickým průzkumem, nebude funkčnost významných
krajinných prvků resp. Pustkoveckého údolí jako celku trvale negativně ovlivněna.
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Součástí revitalizace jsou rovněž biotechnické objekty, kterými bude zajištěno navýšení
úkrytových možností pro drobné druhy živočichů. Porosty na území parku budou v rámci
vegetačních úprav rovněž doplněny novou výsadbou dřevin, která společně s dalšími
opatřeními, které záměr obsahuje, zajistí rychlou obnovu a opětovnou funkčnost stavbou
dotčených ploch. Záměrem navrhovaná opatření povedou v konečném důsledku
ke zvýšení druhové pestrosti a podpoře rozvoje přírodě blízkých biotopů. Rovněž lze
konstatovat, že i nové stavební objekty, mobiliář i sadové úpravy jsou citlivě
zakomponovány do území parku a nedojde ke změně jeho přírodě blízkého charakteru.
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ad.2:

Příjezd na staveniště je řešen v projektové dokumentaci pro vydání společného povolení,
konkrétně v koordinační situační výkres č. C.3. Projektová dokumentace souboru staveb,
kterou vypracoval právní subjekt AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00
Olomouc-Hodolany, IČ 28597044 je součástí žádosti o vydání společného povolení
souboru staveb. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy je tudíž
návrhem stavebníka vázán.
Pro úplnost musí odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
konstatovat, že v rámci doplnění chybějících dokladů předložil žadatel, prostřednictvím
svého zplnomocněného zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města
Ostravy dne 26. března 2020 (položka č.22 spisového materiálu) výpis z usnesení
79. schůze Rady městského obvodu Pustkovec, konané dne 26. září 2018, kde Rada
městského obvodu Pustkovec v bodě 2) souhlasí pro potřeby správních řízení
s dokumentací pro vydání společného povolení pro investiční akci „Revitalizace
Pustkoveckého údolí“ investora Statutárního města Ostrava, dle předložené projektové
dokumentace ze dne 3.9.2018.

ad.3:

Ukončení stávajícího intenzivního hospodaření s převažující rybochovnou funkcí a
přechod k extenzivnějšímu využití rybníka s vhodně složenou přirozenou rybí obsádkou a
s vhodně nastaveným systémem údržby (zajišťující rekreační využití vodní plochy) je i
v zájmu ochrany přírody, kdy lze očekávat pozitivní vliv na vodní a na vodu vázané
organismy, a to i bez v námitce zmiňovaných nežádoucích vlivů. Upřednostnění
veřejného zájmu na ochraně přírody a rekreačním využití území je tudíž zcela oprávněně
nadřazen zájmové činnosti rybářského spolku, byť rovněž prováděné ve veřejném zájmu.

ad.4:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy konstatuje, že vytváření
uměleckých děl z nevykácených dřevin, jejichž kácení bylo povoleno na pařez, ale
samotná realizace byla provedena pouze na torza stromů, lze považovat za poškození
dřeviny.

ad.5:

Předmětné řízení je řízením zahajovaným na návrh tj. na žádost žadatele, kterým je
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451.
To znamená, že odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy posuzuje
žádost žadatele v rozsahu, tak jak ji žadatel navrhl a v rozsahu předložené projektové
dokumentace. Odboru ochrany životního prostředí tudíž nepřísluší v rámci řízení měnit
rozsah navrhovaných herních prvků v rámci stavebního objektu SO 04.1 Vodní hřiště.
Co se týká hygienického zabezpečení, tak žadatel předložil odboru ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví,
kterým je Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
ze dne 25. září 2018 č.j. KHSMS 46758/2018/OV/HOK, sp. zn. S-KHMS
46758/2018/OV/HOK. Podmínky tohoto závazného stanoviska byly zapracovány
do podmínek výrokové části D) tohoto rozhodnutí, konkrétně podmínky č.27 a č.28.
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Co se týká bezpečnosti, údržby a vandalismu, tak je vlastník stavby povinen
dle ust. § 154 odst. 1 písm. a) udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu tak, aby
nedocházelo ke znehodnocování stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Toto
zabezpečuje pravidelnou údržbou předmětné stavby a má tuto povinnost po celou dobu
její existence.
•

k námitkám účastníka řízení pana Aloise Mílka, nar. 4.4.1943, bytem Karla Pokorného
1793/44, 708 00 Ostrava – Poruba:

ad.1:

Rušení zatrubnění vodních toků má přispívat k návratu přírodních prvků do krajiny
včetně intravilánů obcí. Komáři jsou běžným přirozeně se vyskytujícím hmyzem
v místech jak tekoucích, tak stojatých povrchových vod.
Pokud by došlo vlivem např. klimatických poměrů příznivých pro rozmnožování
populace komárů k nadměrnému vylíhnutí a rozptýlení dospělců komárů do obydleného
území, platí ustanovení § 55 a § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
ve znění pozdějších předpisů, kdy je všem osobám uložena povinnost provádět
ochrannou desinfekci, desinsekci a deratizaci za účelem ochrany zdraví fyzických osob a
k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních
onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími
živočichy, v návaznosti na § 35 odst. 2) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, spadá tato povinnost nejen jednotlivcům, ale také a zejména obcím,
které na svém území zajišťují provádění speciální ochranné desinfekce, dezinsekce a
deratizace ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

ad.2:

Návrh opevnění je součástí předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
(Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.), a který garantuje správnost návrhu jak po stránce stavební,
tak z hlediska zájmů chráněných zvláštními předpisy, např. vodním zákonem, zákonem
o ochraně přírody a krajiny.
Lze říci, že opevnění návodního svahu Pustkoveckého rybníka je možno za výše
uvedených podmínek provést různými typy materiálů a různými způsoby. Volba
materiálu a způsob provedení je na vůli stavebníka za předpokladu provedení řádného
návrhu autorizovaným inženýrem. Vzhledem k výše uvedenému je odbor ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy návrhem stavebníka vázán.

•

k námitkám paní Ing. Lucie Čechákové, nar. 5.2.1981, bytem Pustkovecká 140/1, 708 00
Ostrava; paní Marcely Vinklerové, bytem Pustkovecká 197/3, 708 00 Ostrava; pana Karla
Vitáska, nar. 19.4.1951, bytem Pustkovecká 197/3, 708 00 Ostrava:

Nejprve musí odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy konstatovat, že paní
Marcela Vinklerová a pan Karel Vitásek nejsou účastníky předmětného řízení – tj. řízení o vydání
společného povolení souboru staveb dle § 94p zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ani se jako účastníci řízení nepřihlásili. Kdo je
účastníkem společného povolení, je zakotveno v ust. § 94k zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o stavbu vodního díla,
tak i v ust. § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Paní Marcela Vinklerová a pan Karel Vitásek tato výše uvedená ustanovení zákonů nenaplňují. Paní
Marcela Vinklerová podala námitky jakožto občanka Městského obvodu Pustkovec a pan Karel
Vitásek jako vlastník pozemků parc.č.4168/3 a 4168/2 v k.ú. Pustkovec. Pozemky parc.č.4168/3 a
4168/2 v k.ú. Pustkovec však nejsou pozemky sousedícími s pozemky, na kterých je stavební záměr
navrženo realizovat. Přesto se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
podanými námitkami zabýval.

56/80

ad.1, 2:

Oblast Pustkoveckého údolí je volně přístupná rekreačně pobytová zóna a předpokládá
se, že za tímto účelem bude využívána občany města.
Stavební záměr „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ jehož investorem je Statutární město
Ostrava má za cíl zlepšit podmínky tohoto využití pro občany města. Omezovat takovýto
záměr ve vztahu k využití občany města je v rozporu s návrhem podaným žadatelem,
tj. Statutárním městem Ostrava, kterým je odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy vázán. Stavební úřad nemůže omezit pohyb osob na veřejném prostoru,
pokud to není v rozporu se zákonem chráněným zájmem např. na úseku ochrany
životního prostředí, na úseku zdraví a bezpečnosti osob, na úseku vodního hospodářství
atd. Součástí předmětného záměru nejsou žádná zařízení pro pořádání kulturních a
společenských akcí.

ad.3:

Pro povolení stavebního záměru navrženého investorem není rozhodující, kdy a kým a
za jakých podmínek byl strom navržený ke kácení zasazen, ale pouze to, zda je možné
z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny a závazného stanoviska dotčeného orgánu
dřevinu skácet.
Na pozemku parc. č. 2056/1 v k.ú. Pustkovec bylo ve výrokové části F) tohoto rozhodnutí
povoleno kácení pouze 1 ks vrby (Salix euxina - vrba křehká; dvojkmen o obvodech
kmenů 2 x 28 cm; č. 703), která je téměř suchá. Ke kácení 4 ks javorů a 4 ks platanů
souhlas ke kácení udělen ve výrokové části F) tohoto rozhodnutí nebyl. Podkladem
pro povolení kácení resp. neudělení souhlasu s kácením bylo závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody a krajiny, které vydal Statutární město Ostrava-Úřad Městského obvodu
Poruba, odbor výstavby a životního prostředí dne 15. ledna 2020 č.j. POR
3031/2020/svig, sp.zn. S POR 52896/2019/4.

ad.4:

Kácení dřevin je v mnohých případech nutné z důvodu jejich provozní bezpečnosti (údolí
je hojně využíváno obyvateli obou městských obvodů), také mnohé dřeviny, které budou
vykáceny v souvislosti s úpravou koryta vodního toku, nejsou v dobrém stavu. Statutární
město Ostrava-Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí
nevyhodnotil, že zásahem do dřevin v údolí by mělo dojít ke změně mikroklimatu.

ad.5, 8:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si je vědom toho, že v době
realizace stavby dojde pomístně ke krátkodobému narušení stávajících biotopů, má však
za to, že vzhledem k tomu, že je respektována většina stávajících senescentních či jinak
hodnotných dřevin a stavební činností nedojde k dotčení biologicky hodnotných částí
vymezených zpracovaným biologickým průzkumem, nebude funkčnost významných
krajinných prvků resp. Pustkoveckého údolí jako celku trvale negativně ovlivněna.
Po ukončení stavby budou provedeny nové výsadby u vodního toku, čímž bude zajištěna
obnova břehového porostu, a tím i jeho funkčnosti. Vlastní úpravou vodního toku
(odstranění betonových žlabovek, nové opevnění záhozem z lomového kamene
s urovnáním líce, umístění skupin a jednotlivé kamenů do koryta vodního toku apod.)
dojde k přiblížení charakteru vodního toku přírodě blízkému stavu a rozšíření úkrytových
možností živočichů (náhradou stávajícího opevnění z betonových žlabovek za kamenný
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zához), zejména na vodu vázaných, a k podpoře rozvoje přírodě blízkého biotopu
v území. Součástí revitalizace jsou rovněž biotechnické objekty, čímž dojde k navýšení
úkrytových možností pro drobné druhy živočichů a k další navýšení diverzity prostředí a
podpoře rozvoje přírodě blízkých biotopů.
Zamýšlený zásah počítá s obnovou vegetačního krytu i na dalších stavbou dotčených
plochách, nejen podél vodního toku, a to jak výsadbou dřevin, tak založením trávníků a
výsadbou trvalek a cibulovin, čímž dojde ke zvýšení biodiverzity území. Rovněž lze
konstatovat, že v rámci stavby dojde k náhradě antropogenních prvků materiálů (beton)
materiály přírodními (dřevo, kámen), které jsou z hlediska úkrytových možností a
začlenění prvků do biotopu Pustkoveckého údolí vhodnější. S ohledem na výše uvedené
lze konstatovat, že navrhovaná opatření povedou v konečném důsledku ke zvýšení
druhové pestrosti a podpoře rozvoje přírodě blízkých biotopů. Rovněž lze konstatovat, že
i nové stavební objekty, mobiliář i sadové úpravy jsou citlivě zakomponovány do území
parku a nedojde ke změně jeho přírodě blízkého charakteru.
Ze závěru provedeného Biologického průzkumu provedeného Mgr. Radimem Kočvarou
z července 2016 vyplývá, že uvažovaná revitalizace nebude mít bezprostřední negativní
vliv na významné taxony rostlin a živočichů a nepředpokládá negativní ovlivnění jedinců
a jejich biotopu.
ad.6:

Jedná se o konstatování skutečností, které jsou v projektové dokumentaci předmětného
stavebního záměru uvedeny, a kterými se projektant zabýval.

ad.7:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil v podmínce č.34
výrokové části D) tohoto rozhodnutí že: „Silniční těleso, zařízení a dopravní značení
nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění
komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen
provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení,
která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat“. V případě, že by byla
vlastníkovi komunikace v průběhu realizace stavby způsobena škoda, má právo
na náhradu škody v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a
může se obrátit na příslušný soud. Řešení majetkoprávních vztahů a sporů o náhradu
škody není v kompetenci odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

ad.9:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR sdělila zmocněnci investora dopisem ze dne
6. 9. 2018, že není dotčeným orgánem státní správy a k předložené dokumentaci se
nebude vyjadřovat. Toto vyjádření je součástí spisového materiálu odboru ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy a účastníci řízení se v průběhu řízení mohli
s tímto sdělením seznámit, což neučinili.

•

k námitkám účastníka řízení paní Daniely Folovské, nar. 10.11.1969, bytem 17. listopadu
111/80, 708 00 Ostrava-Pustkovec

ad.1-23: Veřejná správa je službou veřejnosti. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy bez rozdílu na osobu žadatele poskytuje ve smyslu ust. § 138 správního
řádu předběžné informace mimo jiné o tom, podle jakých hledisek bude posuzovat žádost
a za jakých předpokladů lze také žádosti vyhovět. Předběžné informace poskytuje odbor
ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy zcela běžné vedle písemné formy,
taktéž formou účasti na jednání, které pořádá žadatel. Stejně či obdobně postupují i jiné
správní orgány (např. ÚMOb Pustkovec, jehož zástupci se některých v námitce
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zmiňovaných jednání taktéž účastnili). Za odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy, orgán ochrany přírody, byl na zmiňovaná jednání delegován Mgr. Jašík,
vedoucí oddělení ochrany přírody, půdy a lesa, a to s cílem aktivně konzultovat
připravovaný stavební záměr tak, aby byl v souladu s veřejným zájmem na ochraně
přírody a krajiny a požadavky resp. předpoklady stanovenými zákonem o ochraně přírody
a krajiny. S ohledem na výše uvedené tak na základě těchto konzultací dochází v průběhu
jednání ze strany žadatele zcela přirozeně k úpravám záměru a projektu tak, aby mohl
správní orgán jeho žádosti vyhovět. Zájmem Mgr. Jašíka tudíž byla ochrana zákonem
deklarovaného veřejného zájmu nikoliv zájem na samotné realizaci projektu.
Mgr. Jašík, který připravoval usnesení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy č.20/19/OP o podjatosti a usnesení odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy č.35/19/OP o pověření jiného věcně příslušného správního
orgánu k projednání a vydání závazného stanoviska (jedná se o usnesení odboru ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy, u kterých Mgr. Jašík není osobou
oprávněnou ve věci rozhodovat ani je podepisovat) nemohl žádným způsobem ovlivnit
výsledek dalšího rozhodování ve věci povolení stavebního záměru resp. kácení dřevin, a
to z těchto důvodů: odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
při posuzování účastníkem řízení vznesené námitky podjatosti dospěl k závěru, že lze mít
důvodnou pochybnost o nepodjatosti starosty Městského obvodu Pustkovec při vydávání
závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely společného povolení předmětného
stavebního záměru a proto mu nezbylo než dle ust. § 14 odst. 3 správního řádu
rozhodnout o námitce podjatosti účastníka řízení tak, že je starosta městského obvodu
vyloučen ze všech úkonů ve věci vydání předmětného závazného stanoviska. Vzhledem
k tomu, že z projednávání věci byla vyloučena osoba stojící v čele Úřadu městského
obvodu Pustkovec a tím rovněž i všechny úřední osoby Úřadu městského obvodu
Pustkovec, postupoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dále
v souladu s ust. § 14 odst. 5 a § 131 odst. 4 správního řádu a pověřil správní orgán, jehož
správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu. Správní
obvod nezpůsobilého správního orgánu (Úřad městského obvodu Pustkovec) sdílí
nejdelší část hranic svého správního obvodu se správním obvodem Úřadu městského
obvodu Poruba, a proto odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
rozhodl o jeho pověření k projednání a vydání závazného stanoviska v předmětné věci.
Tento postup byl rovněž zcela v souladu se zásadami činnosti správních orgánů, mimo
jiné se zásadou hospodárnosti, neboť Úřad městského obvodu Poruba rozhodoval
o kácení dřevin pro tentýž stavební záměr na území Městského obvodu Poruba. Jelikož
o výše uvedeném rozhodl Úřad městského obvodu Poruba až po vydání výše uvedeného
usnesení o pověření, nemohl odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
žádným způsobem předjímat způsob ani výsledek rozhodování ani ho žádným způsobem
ovlivnit, protože se jedná o samostatný správní orgán. Odbor ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy má tudíž za to, že výše uvedenými usneseními nerozhodoval
o věcech, které by mohly jakkoliv ovlivnit výsledek řízení ve věci stavebního záměru
resp. závazného stanoviska ke kácení dřevin.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy výše uvedená usnesení
tudíž nepovažuje za nezákonná. Jedná se o usnesení, která již nabyla právní moci
(účastník řízení nevyužil svého práva na odvolání). Rovněž nebyl shledán důvod
k zahájení přezkumu těchto rozhodnutí ani nebyl podán podnět k jejich přezkumu (a to
ani dotčenými správními orgány).
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dále uvádí, že Mgr. Jašík
nevedl žádná „další řízení“ ani nepřipravoval (nerozhodoval ani nepodepisoval) závazné
stanovisko odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
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č.j. SMO/346588/19/OŽP/SE ze dne 10. června 2019, kterým bylo nadřízeným orgánem
ochrany přírody a krajiny (odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města
Ostravy) zrušeno, pro jeho nezákonnost, závazné stanovisko Úřadu městského obvodu
Pustkovec. Výše uvedené závazné stanovisko odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy se stalo podkladem pro pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, kterým bylo zrušeno rozhodnutí odboru ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy č.215/19/VH. Odbor ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy má za to, že předmětné závazné stanovisko je platné a
zákonné. K tomu odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
pro úplnost uvádí, že dle ust. § 4 odst. 10 stavební zákona lze případné nezákonné
závazné stanovisko nadřízeného správního orgánu zrušit v přezkumném řízení, k němuž
je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.
Lhůta pro případné přezkumné řízení je však jeden rok ode dne vydání závazného
stanoviska správního orgánu nadřízeného dotčenému orgánu. Dle ust. § 4 odst. 11
stavebního zákona zrušení závazného stanoviska správního orgánu nadřízeného
dotčenému orgánu v případě, že rozhodnutí, které bylo podmíněno závazným
stanoviskem dotčeného orgánu, o jehož zrušení nadřízený správní orgán rozhodl, a které
současně založilo jeho adresátům právo podle tohoto zákona a již nabylo právní moci,
není důvodem obnovy řízení.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dále uvádí, že při vydávání
předmětného závazného stanoviska Úřad městského obvodu Pustkovec porušil ust. § 8
odst. 1 a 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) a rovněž ust. § 2 odst. 2, § 3, § 10 a § 149
odst. 2 správního řádu. S ohledem na výše uvedené se nelze ztotožnit s tvrzením, že Úřad
městského obvodu Pustkovec v daném případě důsledně dbá na ochranu přírody a krajiny
a zákonné povinnosti.
Úřad městského obvodu Poruba vydal závazné stanovisko na základě pravomocného
usnesení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č.35/19/OP,
kterým ho odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy pověřil
k projednání a vydání předmětného závazného stanoviska, proto nelze souhlasit
s tvrzením, že by bylo závazné stanovisko Úřadu městského obvodu Poruba nezákonné
z důvodu nepříslušnosti.
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ad.24.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy při posuzování námitky
podjatosti dospěl k závěru, že lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti starosty
Městského obvodu Pustkovec při vydávání závazného stanoviska ke kácení dřevin
pro účely společného povolení předmětného stavebního záměru a proto mu nezbylo než
dle ust. § 14 odst. 3 správního řádu rozhodnout o námitce podjatosti účastníka řízení tak,
že je starosta městského obvodu vyloučen ze všech úkonů ve věci vydání předmětného
závazného stanoviska. Procesní důvody pro vyloučení jsou dále popsány v dalších
bodech.

ad.25:

Účastník řízení vznesl námitku podjatosti v rámci doplnění odvolání proti zamítavému
rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č.215/19/VH,
které směřovalo proti nesouhlasnému závaznému stanovisku Úřadu městského obvodu
Pustkovec ve věci kácení dřevin pro účely společného povolení předmětného stavebního
záměru. Toto závazné stanovisko však bylo následně odborem ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy, jako nadřízeným orgánem ochrany přírody a krajiny,
zrušeno pro jeho nezákonnost závazným stanoviskem (č. j. SMO/346588/19/OŽP/SE
ze dne 10. června 2019). V rámci rozhodování o námitce podjatosti bylo tudíž
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zohledněno, že v předmětné věci by bylo Úřadem městského obvodu Pustkovec opětovně
„rozhodováno“.
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ad.26:

Účastník řízení vznesl námitku podjatosti v rámci doplnění odvolání proti zamítavému
rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č.215/19/VH,
které směřovalo proti nesouhlasnému závaznému stanovisku Úřadu městského obvodu
Pustkovec ve věci kácení dřevin pro účely společného povolení předmětného stavebního
záměru. Námitka podjatosti směřovala proti všem úředním osobám Úřadu městského
obvodu Pustkovec. V čele Úřadu městského obvodu Pustkovec stojí dle ust. § 109 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o obcích) starosta městského obvodu. Nejprve bylo tudíž nutné rozhodnout
o námitce podjatosti vůči této osobě. Z podstaty věci bylo vyloučeno, aby o ní
rozhodovala služebně nadřízená úřední osoba, neboť taková osoba neexistuje. O námitce
tak musel rozhodnout nadřízený správní orgán ve smyslu ust. § 14 odst. 3 a ust. § 178
odst. 1 správního řádu a dále dle ust. § 139 odst. 5 zákona o obcích. Tudíž i v případě, že
by byla námitka podjatosti doručena na Úřad městského obvodu Pustkovec, musel by
starosta věc předat k vyřízení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města
Ostravy.

ad.27:

Orgánem ochrany přírody je Úřad městského obvodu Pustkovec. Námitka podjatosti
směřovala proti všem úředním osobám tohoto úřadu. Námitka podjatosti tudíž směřovala
i na starostu městského obvodu, který stojí v čele úřadu a o jehož podjatosti tak bylo
nutné rozhodnout. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy navíc
dodává, že není pravdou, že by starosta městského obvodu nemohl činit „správní“ úkony
(mimo jiné by v případě vyloučení tajemníka z projednávané věci sám „rozhodoval“
ve věci vydání závazného stanoviska).

ad.28:

Nelze namítajícímu přisvědčit, že by mělo platit nějaké obecně platné pravidlo
pro vyloučení osob stojících v čele úřadu resp. všech úředních osob z projednávání věci.
Každou namítanou systémovou podjatost je nutné posuzovat individuálně s ohledem
na konkrétní skutkové okolnosti případu a při zohlednění základních zásad činnost
správních orgánů, mimo jiné zásady materiální pravdy. Tento institut nelze zneužívat
k procesním obstrukcím. Navíc i dle ust. § 14 odst. 2 správního řádu není osoba
bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu vyloučena, pokud je
pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím pracovněprávním nebo jiným obdobným
vztahem k územnímu samosprávnému celku.

ad.29:

Z odůvodnění rozhodnutí o námitce podjatosti nevyplývá, že by důvodem pro vyloučení
starosty městského obvodu resp. Úřadu městského obvodu Pustkovec ze všech správních
úkonů ve věci vydání předmětného závazného stanoviska bylo pouze samotné zveřejnění
zmiňovaných článků zástupci opozice. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy dospěl k závěru, že lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti starosty
městského obvodu Pustkovec, a to nejen z důvodu existence reálného rizika, že by postoj
úředních osob Úřadu městského obvodu Pustkovec a tudíž i starosty k projednávané věci
mohl být ovlivněn jinými než zákonnými aspekty (zmiňované články směřující obsahem
mimo jiné na starostu městského obvodu), ale i s ohledem na obsah odůvodnění
nesouhlasného závazného stanoviska Úřadem městského obodu Pustkovec (z něhož
vyplývá zřejmá zaujatost a preference stanoviska městského obvodu k projednávané věci
před objektivním odborným názorem a posuzováním zákonných hledisek, jež jsou
v kompetenci Úřadu městského obvodu Pustkovec) a dále i s ohledem na zaznamenané
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jednání starosty, které nasvědčovalo tomu, že starosta jako osoba stojící v čele Úřadu
městského obvodu Pustkovec, se cítí být v předmětné věci podřízen radě městského
obvodu a je jí při výkonu přenesené působnosti ovlivňován.
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ad.30:

Námitka podjatosti byla řádně přezkoumána. Odbor ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy při posuzování námitky podjatosti dospěl k závěru, že lze mít
důvodnou pochybnost o nepodjatosti starosty městského obvodu Pustkovec při vydávání
závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely společného povolení předmětného
stavebního záměru a proto mu nezbylo než dle ust. § 14 odst. 3 správního řádu
rozhodnout o námitce podjatosti účastníka řízení tak, že je starosta městského obvodu
vyloučen ze všech úkonů ve věci vydání předmětného závazného stanoviska.

ad.31:

Předmětné závazné stanovisko Úřadu městského obvodu Pustkovec bylo odborem
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako nadřízeným orgánem
ochrany přírody a krajiny, zrušeno pro jeho nezákonnost závazným stanoviskem (č. j.
SMO/346588/19/OŽP/SE ze dne 10. června 2019). Odbor ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy k tomu uvádí, že při vydávání předmětného závazného
stanoviska Úřad městského obvodu Pustkovec porušil ust. § 8 odst. 1 a 6 zákona
č. 114/1992 Sb. a rovněž ust. § 2 odst. 2, § 3, § 10 a § 149 odst. 2 správního řádu, kdy se
mimo jiné nad rámec své zákonem dané kompetence zabývá posuzováním vlivu stavby
na významné krajinné prvky. S ohledem na výše uvedené se nelze ztotožnit s tvrzením,
že závazné stanovisko Úřadu městského obvodu Pustkovec vystihuje, jak má orgán
ochrany přírody a krajiny rozhodovat.

ad.32:

Citované rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 11. března 2019
č.j. MSK 173692/2018, sp.zn. ŽPZ/471/2019/Pál (výjimka ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných živočichů; výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných rostlin) je samostatným prvoinstančním rozhodnutím, které neobsahuje žádný
právní názor, kterým by zavazoval jiný úřad. Jedná se o prvoinstanční rozhodnutí, které
řeší jiný předmět zájmu chráněného zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a nelze jej tak aplikovat na jiné rozhodnutí.

ad.33:

Usnesení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č.35/19/OP
o pověření jiného věcně příslušného správního orgánu k projednání a vydání závazného
stanoviska nabylo právní moci dne 3.10.2019. Jeho doručení Statutárnímu městu OstravaÚřadu městského obvodu Poruba dne 9.10.2019 nemá žádný vliv na projednávání věci.
Závazné stanovisko bylo vydáno až po tomto datu.

ad.34:

Dle sdělení odboru výstavby a životního prostředí Statutárního města Ostravy-Úřadu
městského obvodu Poruba došlo v tomto případě k opomenutí zaslání informace
o zamýšleném stavebním záměru spolkům. Nicméně odbor ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy svými přípisy ze dne 10. června 2020 vedenými pod č.j.
SMO/274891/20/OŽP/Po a č.j. SMO/274898/20/OŽP/Po (položka č.31 a č.32 spisového
materiálu) informoval občanská sdružení (spolky) na základě žádosti dle ust. § 70 odst. 2
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
o zahájení předmětných řízení.

ad.35:

Kromě zde uváděných podkladů je ve výrokové části uvedeno, že závazné stanovisko je
vydáváno dle technické zprávy, projektant AGPOL s.r.o., včetně výkresů Situace kácení
– městský obvod Poruba část 1 a 2 a Situace kácení – městský obvod Pustkovec část. 1 a
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2 v měřítku 1:250 a podrobné situace sadových úprav část 1 a 2, číslo výkresů D.
1.1.3.2.3 z 08/2018 v měřítku 1:500. Dále je v odůvodnění zmíněn biologický a
dendrologický průzkum z roku 2016.
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ad.36:

Ohledání dřevin bylo provedeno dne 28.11.2019, viz záznam ve spisu Úřadu městského
obvodu Poruba ve věci vydání závazného stanoviska.

ad.37:

V závazném stanovisku jsou uvedeny dokumenty, ze kterých Úřad městského obvodu
Poruba při vydávání závazného stanoviska čerpal, viz ad.35.

ad.38:

Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního
prostředí ve svém vyjádření k námitkám ze dne 31. 7. 2020 konstatuje, že si je vědom, že
se jedná o záměr umisťovaný do dvou významných krajinných prvků a jednoho
registrovaného, ale stojí si za názorem, že je vhodné realizovat navrhovaný záměr jako
celek, kdy jeho součástí je koncepční výsadba nových dřevin, trvalkových záhonů a
květnatých luk a realizace i některých biotechnických objektů jako např. ptačí budky,
plazníky, budky pro čmeláky, které zvýší diverzitu biotopů, než zasahovat do území jen
v krajních případech a ohrozit případné nové výsadby. Území také neprospějí opakované
zásahy techniky do území.

ad.39:

Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního
prostředí ve svém vyjádření k námitkám ze dne 31. 7. 2020 konstatuje, že právě
v minulosti zde byly prováděny jen akutní zásahy, že je v lokalitě mnoho dřevin
ve špatném stavu a s ohledem na hojné využívání území obyvateli hrozí v mnohých
případech poškození zdraví. S ohledem na rekreační využití území, které nelze opomínat,
Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního
prostředí stojí za názorem, že je vhodné nyní území řešit komplexně, včetně úprav koryta
vodního toku, které by dříve nebo později byly nutné, a citlivého zapojení mobiliáře a
chodníků než řešit jen nahodile havarijní stavy, jak tomu bylo doposud.

ad.40:

Inventarizace popisuje stávající stav daného území a nevylučuje zásahy do něj
při respektování zájmů ochrany přírody a krajiny.
Cílem inventarizace a základního posouzení stavu dřevin byla taxanomická klasifikace,
základní určení zdravotního stavu a návrh na provedení ošetření dřevin. V inventarizaci
se nepočítá se stavebními objekty v rámci projektu, a proto byly povoleny ke kácení i
dřeviny nad rámec doporučení. Správní orgán není doporučeními pro vlastníka většiny
pozemků v Pustkoveckém údolí vázán.

ad.41:

Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního
prostředí ve svém vyjádření k námitkám ze dne 31. 7. 2020 konstatuje, že na dřevinách
při ohledání nebyly zaznamenány vletové otvory nebo stopy po hmyzu či broucích.

ad.42:

Správní orgán nemá zákonné zmocnění vlastníkovi pozemku nařizovat využití dřevní
hmoty.

ad.43:

Pokud je u dřeviny uvedeno, že je neperspektivní, je zde také uvedeno např., že je silně
proschlá, suchá, nakloněná apod., není zde pouze konstatování „neperspektivní“.

ad.44:

Projektová dokumentace nepočítá s kácením dřevin, jehož důvodem by bylo zřízení
zařízení staveniště či přístup pro stavební stroje a z tohoto Statutární město Ostrava-Úřad
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městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí při vydávání závazného
stanoviska vycházel.
ad.45, 46: Mnohé z těchto výsadeb je suchých, mají růstové defekty nebo byly nevhodně umístěny
konkrétně metasekvoje jsou sice káceny z důvodu úpravy koryta, tyto dřeviny však byly
naprosto nevhodně vysazeny v blízkosti sebe s ohledem na velikost dřeviny v dospělosti.
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ad.47:

Ocenění dřevin dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je součástí
spisového materiálu Úřadu městského obvodu Poruba ve věci vydání závazného
stanoviska.

ad.48:

Projekt revitalizace obsahuje také návrh sadových úprav a vhodných dřevin a Statutární
město Ostrava-Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí
tento návrh vyhodnotil jako odpovídající dle metodiky Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny v navrhované velikosti jsou
dle zkušeností správního orgánu nejvhodnější z hlediska další prosperity. Dřeviny větších
velikostí se hůře ujímají, častěji usychají a je nutné je nahrazovat a ve výsledku je toto
kontraproduktivní.

ad.49:

Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního
prostředí používá dle aktualizované metodické instrukce Ministerstva životního prostředí
zveřejněné ve Věstníku MŽP v lednu 2020 ke stanovení náhradní výsadby metodiku
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně
výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny. Finanční hodnota je
ve výpočtech uvedena a je součástí spisu, není však relevantní pro výrokovou část, kde se
uvádí počty dřevin a jejich velikost, neboť nelze předjímat, v jakých cenách bude žadatel
dřeviny pořizovat. Kontrola provedení náhradní výsadby je kontrolována.

ad.50:

Dřeviny nerostou na silničních pozemcích, aby byla zapotřebí dohoda se silničním
správním úřadem.

ad.51:

Jedná se o pouhé konstatování.

ad.52:

Významné krajinné prvky (dále jen VKP) jsou dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. V závazném
stanovisku k zásahu do VKP může orgán ochrany přírody a krajiny stanovit podmínky,
za jakých lze zásah realizovat. Předložená společná dokumentace stavby byla zpracována
(až na níže uvedené) s ohledem na ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., proto nebylo
nutné v závazném stanovisku stanovovat další podmínky. Vzhledem k tomu, že
předložená dokumentace stavby neřešila konkrétní umístění zařízení staveniště a
mezideponií, a nebylo možné na jejím základě jednoznačně vymezit plochy pro pojezd
techniky, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
podmínku č. 1 chránící biologicky nejhodnotnější části VKP a rovněž stanoviště dřevin
(jako prvku podílejícího se z velké části na zajištění funkčnosti VKP). Podmínka č. 2 byla
stanovena s ohledem na umožnění účinné kontroly stanovené podmínky a provedené
obnovy VKP.

ad.53:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v odůvodnění svého
závazného stanoviska skutečně uvádí, že dojde k dotčení vodního toku a jeho údolní nivy
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i k dotčení registrovaného VKP č. 9. Jedná se však o pouhé konstatování vyplývající
z umístění a předmětu zásahu. Orgán ochrany přírody a krajiny nesdílí názor, že dojde
ke zničení rozsáhlého území. Přestože si je vědom toho, že v době realizace stavby dojde
ke krátkodobému negativnímu ovlivnění funkčnosti VKP a pomístně i
k narušení stávajícího biotopu, má za to, že vzhledem k tomu, že nebudou dotčeny
nejhodnotnější části VKP, a je respektována většina stávajících senescentních či jinak
hodnotných dřevin, nebude funkčnost VKP jako celku trvale negativně ovlivněna.
Po ukončení stavby budou provedeny nové výsadby u vodního toku, čímž bude zajištěna
obnova břehového porostu, a tím i jeho funkčnosti. Vlastní úpravou vodního toku dojde
k přiblížení charakteru vodního toku přírodě blízkému stavu a rozšíření úkrytových
možností živočichů (náhradou stávajícího opevnění z betonových žlabovek za kamenný
zához), k podpoře rozvoje přírodě blízkého biotopu a ke zvýšení ekologicko-stabilizační
funkce VKP jako celku. Zamýšlený zásah počítá s obnovou vegetačního krytu na území
VKP, nejen podél vodního toku, ale i na dalších plochách, a to jak výsadbou dřevin, tak
založením trávníků a výsadbou trvalek a cibulovin, čímž doje ke zvýšení biodiverzity
území. Rovněž lze konstatovat, že v rámci stavby dojde k náhradě antropogenních prvků
materiálů (beton) materiály přírodními (dřevo, kámen). Odbor ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy pro úplnost sděluje, že VKP jsou dle ust. § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak,
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. Podmínkou pro vydání kladného závazného stanoviska k zásahu do VKP tak není
posílení funkce VKP, ale její zachování. Orgán ochrany přírody a krajiny ve svém
závazném stanovisku nemůže řešit otázky, k nimž není věcně příslušný (např. čistotu
použitých vod).
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ad.54:

Jedná se pouze o dílčí závěrečné konstatování, které je součástí odůvodnění předmětného
závazného stanoviska, kde je podrobně vyhodnocen vliv zamýšleného zásahu na VKP a
popsány důvody pro vydání podmíněného kladného závazného stanoviska.

ad.55:

V závazném stanovisku k zásahu do VKP může orgán ochrany přírody a krajiny stanovit
podmínky, za jakých lze zásah realizovat. Předložená společná dokumentace stavby byla
zpracována (až na níže uvedené) s ohledem na ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
proto nebylo nutné v závazném stanovisku stanovovat další podmínky. Vzhledem
k tomu, že předložená dokumentace stavby neřešila konkrétní umístění zařízení staveniště
a mezideponií, a nebylo možné na jejím základě jednoznačně vymezit plochy pro pojezd
techniky, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy mimo jiné
podmínku č.1 chránící biologicky nejhodnotnější části VKP a rovněž stanoviště dřevin
(jako prvku podílejícího se z velké části na zajištění funkčnosti VKP). Odbor ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy se tak skutečností, že práce budou probíhat
i na území registrovaného VKP zabýval, což vyplývá z odůvodnění i z výše
stanovené podmínky předmětného závazného stanoviska. Jak již bylo uvedeno,
stanovování dalších podmínek považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy za neadekvátní a nadbytečné.

ad.56:

V odůvodnění předmětného závazného stanoviska bylo uvedeno, že podkladem
pro vydání závazného stanoviska byla dokumentace stavby, která byla součástí žádosti.
Předmětné závazné stanovisko k zásahu do VKP je dílčí součástí koordinovaného
závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy, ve kterém je uveden stupeň i podrobná
specifikace předložené společné dokumentace stavby, včetně popisu jednotlivých
stavebních objektů stavby.
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ad.57:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy má za to, že i po vykácení
uvedeného počtu dřevin v rámci předmětného záměru zůstane v území dostatečné
množství ploch s porosty dřevin, zajišťující úkrytové možnosti pro živočichy, vč. zajíců.
Značná část ploch Pustkoveckého údolí bude ponechána zcela bez zásahů, a to
vč. biologicky hodnotných částí vymezených zpracovaným biologickým průzkumem.
Součástí revitalizace jsou rovněž biotechnické objekty, kterými bude zajištěno navýšení
úkrytových možností pro drobné druhy živočichů. Ke zlepšení úkrytových možností
pro na vodu vázané druhy živočichů dojde rovněž navrhovanou úpravou koryta vodního
toku. Porosty na území VKP budou v rámci vegetačních úprav doplněny novou výsadbou
dřevin a trvalek. Lze konstatovat, že navrhovaná opatření povedou v konečném důsledku
nikoliv ke snížení úkrytových možností živočichů, ale k jejich navýšení. Po ukončení
stavebních prací budou dle předložené dokumentace stavbou dotčené pozemky s travním
porostem uvedeny do původního stavu. U pozemků s trvalým travním porostem bude
ve stavbou dotčených částech provedena skrývka svrchní nejcennější vrstvy půdy
(ornice), která bude uložena na mezideponiích a následně po ukončení stavebních prací
bude opětovně rozprostřena. V částech, kde nebudou provedeny výsadby dřevin či trvalek
bude provedeno osetí urovnaného a ohumusovaného terénu travním semenem. Odbor
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy má proto zato, že nedojde
k poničení půdy stavbou, že navržené postupy zajistí obnovu a opětovnou funkčnost
stavbou dotčených ploch.

ad.58:

Dle předložené projektové dokumentace navrhovaného stavebního záměru je stavební
objekt SO 04.2 Studna navržen za účelem zabezpečení zdroje vody pro dětské vodní
hřiště, nikoli pro dotaci vodního toku Pustkovecký potok. Množství čerpané vody
ze studny je navrženo v souladu s vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí –
oprávněného hydrogeologa pana Mgr. Tomáše Proisla, dle zákona č.62/1988 Sb.,
o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, z května 2020.
Součástí vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – oprávněného hydrogeologa je i
posouzení maximálního možného dosahu depresního kužele, tedy oblasti, která může být
teoreticky ovlivněna čerpáním podzemních vod prostřednictvím navrhované stavby
studny.
Dosah depresního kužele označuje oblast, ve které jsou podzemní vody vlivem čerpání
z hydrogeologických objektů různou mírou ovlivněny. U horninového prostředí v tomto
daném případě (slabě propustné jílovité písky a písčité písky) je tvar depresního kužele
poměrně strmý. To znamená, že při snížení hladiny podzemní vody čerpáním až k bázi,
se hladina podzemní vody výrazně sníží (v řádu metrů) jen v nejbližším okolí
od čerpaného objektu tj. navrhované studny. Ve vzdálenosti přibližně od 3 m
od čerpaného objektu (studny) se pak snížení hladiny pohybuje v řádu decimetrů až
maximálně metru a toto snížení se postupně snižuje úměrně s rostoucí vzdáleností
od studny. Na konci depresního kužele je tak snížení hladiny pouze okolo 1 cm.
Je třeba zdůraznit, že výše popsaný průběh depresního kužele může vzniknout pouze
kontinuálním a dlouhodobým čerpáním (čerpání v délce několika desítek minut až
hodin). Vzhledem k faktu, že navrhovaná kopaná studna bude sloužit za účelem
zabezpečení zdroje vody pro dětské vodní hřiště a bude osazena pouze ruční pumpou,
předpokládá se, že čerpání bude probíhat v malých objemech a velmi krátkých
intervalech, a to pouze v době provozu hřiště. Nejedná se tedy o klasický odběr
pro individuální zásobování, ale spíše o sporadický odběr v malých objemech a
nepravidelných cyklech.
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V reálném provozu tak lze předpokládat, že depresní kužel se bude rozšiřovat
do vzdálenosti řádově maximálně jednotek metrů, spíše však pouze desítek centimetrů
od navrhované studny. Dosah vlivu čerpání podzemní vody z navrhované kopané studny
hydrogeolog předpokládá s ohledem na hydraulické vlastnosti kolektoru a charakter
odběru do vzdálenosti 2 m od jímacího objektu, tj. předmětné stavby studny.
Pozemek parc.č. 4178/1 v k.ú. Pustkovec, na němž je stavbu studny navrženo realizovat,
není součástí území chráněného pro akumulaci vod, ani ochranného pásma vodního
zdroje.
Z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologického posudku) dále vyplývá,
že při navrhovaném čerpaném množství podzemní vody nebude dle propustnostních
charakteristik zvodně ovlivněna vydatnost či jakost podzemních vod v okolních
stávajících studních, a že tento odběr nebude mít ani vliv na místní ekosystém. Rovněž
nebude dotčen dobrý kvantitativní stav v okolním hydrogeologickém kolektoru a nebude
ovlivněno výhledové budování zdrojů podzemní vody v širší oblasti. Navrhované čerpané
množství podzemních vod je obnovitelné, je tedy možno ho permanentně doplňovat
z přírodních zdrojů (z okolního zvodněného kolektoru).
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ad.59:

Stavbou chodníku bude dotčena pouze malá část dřevin rostoucích podél ul. Pustkovecká.
V rámci sadových úprav budou dřeviny nahrazeny novou výsadbou stromů a dojde tak
k vytvoření nové aleje podél dotčené části ul. Pustkovecká.

ad.60:

Jak už bylo výše uvedeno, tak předmětné řízení je řízením zahajovaným na návrh
tj. na žádost žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729
30Ostrava,IČ00845451. To znamená, že odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy posuzuje žádost žadatele v rozsahu, tak jak ji žadatel navrhl a v rozsahu
předložené projektové dokumentace.

ad.61:

Oblast Pustkoveckého údolí je volně přístupná rekreačně pobytová zóna a předpokládá
se, že za tímto účelem bude využívána občany města.
Stavební záměr „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ jehož investorem je Statutární město
Ostrava má za cíl zlepšit podmínky tohoto využití pro občany města. Omezovat takovýto
záměr ve vztahu k využití občany města je v rozporu s návrhem podaným žadatelem,
tj. Statutárním městem Ostrava, kterým je odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy vázán. Stavební úřad nemůže omezit pohyb osob na veřejném prostoru,
pokud to není v rozporu se zákonem chráněným zájmem např. na úseku ochrany
životního prostředí, na úseku zdraví a bezpečnosti osob, na úseku vodního hospodářství
atd. Součástí předmětného záměru nejsou žádná zařízení pro pořádání kulturních a
společenských akcí.

ad.62:

Mola, schody do vody i pobytové shody budou umístěny mimo biologicky hodnotné části
rybníka, resp. mimo stávající litorální pásmo. S ohledem na výše uvedené i aktuální
vysokou návštěvnost břehů návštěvníky parku lze negativní ovlivnění hnízdění ptáků
vyloučit. Není pravdou, že by rybník měl po revitalizaci plnit pouze rekreační funkci.
Ukončení stávajícího intenzivního hospodaření s převažující rybochovnou funkcí a
přechod k extenzivnějšímu využití rybníka s vhodně složenou přirozenou rybí obsádkou a
s vhodně nastaveným systémem údržby je i v zájmu ochrany přírody, kdy lze očekávat
pozitivní vliv na vodní a na vodu vázané organismy, a to i bez v námitce zmiňovaných
nežádoucích vlivů. Upřednostnění veřejného zájmu na ochraně přírody a rekreačního
využití území je tudíž zcela oprávněně nadřazen zájmové činnosti rybářského spolku, byť
rovněž prováděné ve veřejném zájmu.
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ad.63:

Předmětný stavební objekt bude umístěn mimo biologicky hodnotné plochy a nevyžádá si
kácení dřevin (3 dřeviny mají být káceny v rámci sadových úprav parku). Odbor ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy má dále za to, že i po realizaci celého
záměru zůstane v území dostatečné množství ploch s porosty dřevin, zajišťující úkrytové
možnosti pro živočichy. Značná část ploch Pustkoveckého údolí bude ponechána zcela
bez zásahů, a to vč. biologicky hodnotných částí vymezených zpracovaným biologickým
průzkumem. Součástí revitalizace jsou rovněž biotechnické objekty, kterými bude
zajištěno navýšení úkrytových možností pro drobné druhy živočichů. Ke zlepšení
úkrytových možností pro na vodu vázané druhy živočichů dojde rovněž navrhovanou
úpravou koryta vodního toku. Porosty na území VKP budou v rámci vegetačních úprav
doplněny novou výsadbou dřevin a trvalek. Lze konstatovat, že navrhovaná opatření
povedou v konečném důsledku nikoliv ke snížení úkrytových možností živočichů, ale
k jejich navýšení.
Co se týká hygienického zabezpečení, tak žadatel předložil odboru ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví,
kterým je Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
ze dne 25. září 2018 č.j. KHSMS 46758/2018/OV/HOK, sp. zn. S-KHMS
46758/2018/OV/HOK. Podmínky tohoto závazného stanoviska byly zapracovány
do podmínek výrokové části D) tohoto rozhodnutí, konkrétně podmínky č.27 a č.28.

ad.64:

Stavební zákon, konkrétně ustanovení § 94m odst. 3, umožňuje stavebnímu úřadu v rámci
řízení o vydání společného povolení upustit od ohledání na místě, popřípadě i od ústního
jednání, jsou-li mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.
Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy je předmětná lokalita
z úřední činnosti velmi dobře známa a je zcela v jeho kompetenci, zda ústní jednání spolu
s ohledáním na místě svolá, či od něj v souladu s ust. § 94 m odst. 3 stavebního zákona
upustí.

Záměr bude realizován v povodí vodního útvaru Opava od Moravice po ústí do toku Odra,
HOD_0420. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se
předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen
jako nevyhovující.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po posouzení podané žádosti podle
ust. § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů dospěl k závěru, že předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem
nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a
chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno
dosažení jejich dobrého stavu.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení zabýval skutečností,
zda povolením odběru podzemních vod nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním
zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23a odst. 1
písm. b) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto
ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání s vodami – odběr podzemních vod není
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v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním
vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého
stavu těchto vod.
Dále se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zabýval otázkou, zda realizací
povolovaného odběru podzemní vody nedojde ke snížení minimální hladiny podzemních vod
pod úroveň, která ještě umožňuje trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a při které nedojde
k narušení ekologické stability ekosystému vodních útvarů s nimi souvisejících ve smyslu ust. § 37
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí (hydrogeologa). Z předloženého vyjádření vyplývá, že s ohledem na množství
odebírané vody, nedojde k podstatnému snížení hladiny podzemní vody ve smyslu ust. § 37 odst. 2
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil ve smyslu ust. § 9 odst. 1
zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s podanou žádostí o povolení k nakládání s podzemními vodami – jejich odběr
dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Revitalizace Pustkoveckého
údolí“ - SO 04.2 Studna, dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami do 31. prosince
2030.
Tuto dobu považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za dostatečnou
z hlediska jistoty provozování vodního díla určeného k povolovanému nakládání s vodami. Odbor
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy může dobu platnosti vydaného povolení
k nakládání s vodami na žádost žadatele změnit v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost
včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem
za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8
odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou
zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil ve smyslu ust. § 9 odst. 1
zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s podanou žádostí o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání s nimi
(odvádění vod z drenáží do vod povrchových) dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č.254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti
se stavbou vodního díla „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ - SO 01.2 Jímání a přívod vody, dobu
platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami 31. prosince 2030.
Tuto dobu považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za dostatečnou
z hlediska jistoty provozování vodního díla určeného k povolovanému nakládání s vodami. Odbor
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy může dobu platnosti vydaného povolení
k nakládání s vodami na žádost žadatele změnit v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost
včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem
za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8
odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou
zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil v souladu s ust. § 9 odst. 7
zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dobu
platnosti vydaného povolení k nakládání s povrchovými vodami - jejich akumulace dle ust. § 8 odst.
1 písm. a) bod 2 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu užívání stavby vodního díla „Pustkovecký rybník“ a omezil ve smyslu ust. § 9
odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s podanou žádostí o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání
s nimi (odvádění povrchových vod do vod povrchových) dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti
se stavbou vodního díla „Pustkovecký rybník“, dobu platnosti vydaného povolení k nakládání
s vodami do 31. prosince 2030.
Tuto dobu považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za dostatečnou
z hlediska jistoty provozování vodního díla určeného k povolovanému nakládání s vodami. Odbor
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy může dobu platnosti vydaného povolení
k nakládání s vodami na žádost žadatele změnit v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Minimální zůstatkový průtok byl odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
stanoven v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot
minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost
včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem
za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými
vodami – jejich akumulace a jiné nakládání s nimi (akumulace povrchových vod a odvádění vod
do vod povrchových) dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a bod 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani
všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části C) tohoto rozhodnutí.
Dále odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy posoudil stavební záměr žadatele
z hledisek uvedených v ust. §94o odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, takto:
spolu se žádostí o vydání společného povolení pro předmětný soubor staveb předložil žadatel
odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy závazné stanovisko orgánu územního
plánování, kterým je útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy,
dle § 96 b zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 1. října 2018 č.j. SMO/512481/18/ÚHAaSŘ/Pol, které je součástí koordinovaného
stanoviska č. 1685/2018.
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Orgán územního plánování ve svém stanovisku posoudil stavební záměr žadatele takto:
Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán Ostravy (dále jen
„ÚPO“), vydaný dne 21.05.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32
ve znění po Změně č. 2a, vydané dne 19.09.2018 usnesením Zastupitelstva města Ostravy
č. 2504/ZM1418/37, která nabyla právní účinnosti dne 18.10.2018.
Správní orgán posoudil soulad uvedeného záměru s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, přičemž funkční využití
pozemků je závazně stanoveno ve výkrese V2–Hlavní výkres–Urbanistická koncepce ÚPO a
v textové části ÚPO v kapitole 6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Požadavky ÚPO na prostorovou regulaci zástavby jsou závazně stanoveny ve výkrese V2–Hlavní
výkres–Urbanistická koncepce a v textové části ÚPO v kapitole 3.8.3 Prostorová regulace
v plochách zastavěných stabilizovaných.
Dle ÚPO jsou záměrem dotčené pozemky součástí ploch se způsoby využití „Plochy pozemních
komunikací (včetně tramvajového pásu)“, „Parky“, „Plochy vodní a vodohospodářské“, Bydlení
v rodinných domech“, „Bydlení v bytových domech“ a současně se záměrem dotčené pozemky
nacházejí v „ploše zastavěné stabilizované“. Část záměru zasahuje do plochy, která je vymezena
pro Veřejně prospěšnou stavbu DK 160 –Tramvajová trať 17. listopadu, Průběžná v úseku Slovan –
Globus (dále jen VPS), kterou je třeba respektovat. I když dle upřesnění není v této ploše
navrhována žádná stavba, ale výsadba nových stromů, doporučujeme vzhledem k možné realizaci
VPS tuto výsadbu zvážit.
Záměr „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ lze dle textové části ÚPO kapitoly 6. Podmínky využití
ploch s rozdílným způsobem využití, zařadit dle plochy „Parky“ do kategorie „přípustné využití“ dopravní a technická infrastruktura a „Hlavní využití“ - plochy určené pro každodenní relaxaci
obyvatel a vytvoření příznivých estetických a přírodních vazeb ve městě – parkově upravené
plochy, veřejné prostory (plochy pro setkávání, amfiteátry), vodní plochy, zeleň všech forem
(vysoká, střední, nízká). Dle ostatních výše uvedených ploch do kategorie „přípustné využití“
dopravní a technická infrastruktura, plochy travních porostů, zeleň vysoká, střední, nízká, veřejné
prostory, plochy zeleně a vodní plochy. Mola (kombinované s altánem a pobřežní molo) lze dle
„Plochy vodní a vodohospodářské“ zařadit do kategorie „podmíněně přípustné využití“, protože
není v rozporu s hlavní funkcí území. Dvě mola nenaruší hlavní využití plochy, ale naopak tuto
plochu vhodně funkčně i esteticky doplní.
Požadavky prostorové regulace v „Ploše zastavěné stabilizované“ nelze vztahovat na stavby, které
jsou nutné pro zajištění provozuschopnosti objektů a ploch hlavního využití. Z tohoto důvodu se
požadavky prostorové regulace na výše uvedený záměr neuplatňují. Revitalizace nenaruší,
neznehodnotí ani jinak nepoškodí urbanistické a architektonické kvality daného území.
Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech, na základě
výše uvedeného posouzení dospěl k závěru, že záměr „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ splňuje
podmínky stanovené ÚPO pro umisťování staveb v dotčeném území a je tedy v souladu s ÚPO.
Dále byl posouzen soulad předmětného záměru s cíli a úkoly územního plánování (§18 a §19
stavebního zákona). Bylo zjištěno, že předmětný záměr odpovídá urbanistickým, architektonickým
a estetickým požadavkům na uspořádání území i stávajícímu charakteru území - navrhované řešení
je tedy v souladu s §19, odst.1, písm. d) a e) stavebního zákona.
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Posuzovaný stavební záměr je v souladu:
- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré
náležitosti, které upravuje § 94l zákona č.183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, žádost je v souladu s § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů. Dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů (§§ 20, 23) a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (§§ 6, 8, 9, 10). Vzhledem k charakteru
stavby nejsou dotčeny požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních.
- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy konstatuje, že předložená projektová
dokumentace navrhovaného stavebního záměru je přehledná a úplná. Byla zpracována oprávněnou
osobou a dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Pro navrhovanou stavbu je zajištěn příjezd ke stavbě – s ohledem na charakter stavby - neklade
stavba nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.
V souladu s ustanovením § 94p odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
stanovil ve výrokové části D) tohoto rozhodnutí podmínky k zabezpečení ochrany veřejných zájmů.
Další stanovené podmínky vyplývají z podmínek dotčených orgánů uvedených v závazných
stanoviscích a vyjádřeních, která nejsou správním rozhodnutím.
Do podmínek společného povolení nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
přímo z platných právních předpisů.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil v podmínce č.7 výrokové
části D) tohoto rozhodnutí, že stavba bude dokončena v termínu do 31. října 2022. Při stanovování
termínu k dokončení stavby vychází stavební úřad z údajů uvedených v žádosti. V žádosti o vydání
společného povolení, která byla odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
doručena dne 5. listopadu 2018, je uveden předpokládaný termín k dokončení stavby říjen 2020.
Vzhledem k tomu, že předmětné řízení bylo časově náročné (popis celého průběhu řízení je uveden
výše) a termín uvedený žadatelem v žádosti je již vzhledem k průběhu řízení nereálný, prodloužil
odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy lhůtu k dokončení stavby adekvátně
k délce řízení.
Ve smyslu ustanovení § 94o odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil
rovněž účinky budoucího užívání stavby. Vzhledem k tomu, že pro řádnou funkci předmětné stavby
vodního díla (Pustkovecký rybník) je nezbytný řádný technický stav stavby, pravidelná údržba
stavby, atd. uložil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s ust. § 15
odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v podmínce č. 9 výrokové části D) tohoto rozhodnutí povinnost zpracovat provozní řád stavby a
předložit jej spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
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Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil vlastníkovi vodního díla –
Pustkovecký rybník v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v podmínce č. 10 výrokové části D) tohoto
rozhodnutí povinnost zpracovat manipulační řád stavby a předložit jej schválený odborem ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
S ohledem na to, že při realizaci předmětné stavby může dojít k zacházení se závadnými látkami,
které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody, stanovil odbor ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy v podmínce č. 11 výrokové části D) tohoto rozhodnutí
povinnost zpracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) a předložit jej odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ke schválení.
S ohledem na zhoršení povodňové ochrany průběhu stavebních prací a potřeby zajistit povodňovou
ochranu přilehlého území na dobu provádění stavby, uložil vodoprávní úřad v podmínce č. 12
výrokové části D) tohoto rozhodnutí zpracování a předložení kladně projednaného povodňového
plánu.
Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních
prohlídek předmětné stavby. V tomto plánu byly navrženy 4 kontrolní prohlídky. Odbor ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem
na náročnost a složitost předmětné stavby, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, čtyři kontrolní
prohlídky stavby ve fázi výstavby popsané ve výrokové části D) tohoto rozhodnutí.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost
z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem,
technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek
tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných
nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno
ve výrokové části D) tohoto rozhodnutí.
O nezařazení stavby vodního díla „Pustkovecký rybník“, která dle § 3 vyhlášky č.471/2001 Sb.,
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, podléhá technickobezpečnostnímu dohledu,
rozhodl vodoprávní úřad Magistrátu města Ostravy s přihlédnutím k posudku, který byl zpracován
dle ust. § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, k tomu odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu
Ministerstvem zemědělství a vodoprávnímu úřadu předložen žadatelem.
Na základě závazného stanoviska Statutárního města Ostravy - Úřadu městského obvodu Poruba,
odboru výstavby a životního prostředí ze dne 15. ledna 2020 č.j. POR 3031/2020/svig, sp.zn.
S POR 52896/2019/4 udělil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v rámci
společného povolení stavebníkovi souhlas s kácením dřevin a současně stavebníkovi stanovil
povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy za podmínek, jak je
uvedeno ve výrokové části F) tohoto rozhodnutí.
Dále na základě výše uvedeného závazného stanoviska neudělil stavebníkovi souhlas s kácením
dřevin tak, jak je uvedeno ve výrokové části E) tohoto rozhodnutí, a to z důvodu, že při ohledání
dřevin bylo zjištěno, že dřeviny pod č. 936, 71, 74, 663, 1230a, 1292, 1297, 1107, 900 a 944
na stanovištích dle projektu nerostou a nebyly tedy hodnoceny.
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Rovněž nepovolil kácení borovice č. 13, neboť v žádosti je uvedeno její uschnutí, ve skutečnosti se
jedná o mladou, vitální dřevinu. Dále nepovolil kácení 4 ks javorů tatarských a 4 ks platanů
javorolistých, neboť se jedná o mladé, zdravé jedince a jejich růst nekoliduje s žádným stavebním
objektem. Také olše č. 1221 a č. 1222 jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou ovlivněny růstem
okolních dřevin a také nejsou v kolizi s žádným stavebním objektem.
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byla
dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Této možnosti využili účastníci řízení Statutární město Ostrava-Městský obvod Pustkovec,
Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČ 00845451 a paní Daniela Folovská,
nar. 10.11.1969, bytem 17. listopadu 111/80, 708 00 Ostrava-Pustkovec.
Vyjádření k podkladům rozhodnutí účastníka řízení, kterým je Statutární město Ostrava-Městský
obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČ 00845451, zní:
Rada městského obvodu Pustkovec:
1) Projednala oznámení o zahájení řízení č.j. SMO/274962/20/OŽP/Poze dne 15.6.2020, týkající
se záměru staveb Revitalizace Pustkoveckého potoka, Revitalizace Pustkoveckého rybníka a
Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí,
2) podává, jako účastník řízení, následující stanoviska a požadavky:
a. Požadujeme minimalizovat rozsah kácení stávající zeleně.
b. Požadujeme řešit příjezd na staveniště vjezdem z ulice Martinovské přes pozemek parc.č.
2358/1 (k.ú. Poruba-sever) a z ulice 17. listopadu stávajícím vjezdem k RD ččp.80 a 82.
c. Požadujeme zachovat chovné funkce rybníka, konkrétně z těchto důvodů, ověřených více
než 30 lety průběžného hospodaření:
Chov ryb a zákal tvořený vířením dnových sedimentů během potravní aktivity
chovaných ryb zabraňuje růstu měkkého vodního rostlinstva a tím zarůstání vodní
plochy rdestem kadeřavým, okřehkem, stolístkem klasnatým aj., po jejichž odumření
se zbytky rostlin začnou rozkládat, páchnout a z rybníka se stane zahnívající,
odpudivě páchnoucí nádrž,
v rámci udržení rybochovu navrhujeme možnost změnit rybí obsádku o druhy, které
nevyvíjejí potravní aktivitu u dna, což zmírní zákal, a doplnění obsádky v rybníce
o barevné mutace kaprů pro zvýšení atraktivity vodní hladiny při krmení ryb
veřejností,
intenzivním chovem ryb je zaručena likvidace raných stádií bodavého hmyzu,
pokud by vzhledem k nízkým průtokům a srážkovým úhrnům byl problém
s vypuštěním rybníka, je potřeba upravit hospodaření tak, aby se rybník spustil a
odlovil v době vyšších průtoků v jarním období.
d. Požadujeme zachovat stávající dřevořezby, vytvořené z kmenů stromů a zajistit jejich
ochranu po dobu výstavby.
e. Požadujeme s ohledem na bezpečnost, hygienu, údržbu, vandalizmus a také vodní
nedostatečnost, zvážit rozsah herních prvků Vodního hřiště.
f. požadujeme při vytvoření parkového prostředí zachování přírodního rázu VKP č.009
„Pustkovecké údolí“.
K podanému vyjádření k podkladům rozhodnutí účastníka řízení Statutárního města Ostravyměstského obvodu Pustkovec uvádí odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
následující:
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Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vyhodnotil výše uvedené vyjádření
k podkladům rozhodnutí účastníka řízení Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Pustkovec
jako námitky k řízení o vydání společného povolení souboru staveb.
V řízení o vydání společného povolení platí tzv. koncentrace řízení, tzn., že účastníci řízení mohou
uplatňovat své námitky nejpozději při ústním jednání spojeném s ohledáním na místě a pokud
upustí stavební úřad od ústního jednání pak ve lhůtě, kterou určí stavební úřad v souladu
s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona. Zároveň je stavební úřad povinen účastníky řízení
upozornit, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil oznámením ze dne 15. června
2020 vedeným pod č.j. SMO/274962/20/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/690749/18/OŽP/33 zahájení řízení
ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o vydání společného povolení v souladu
s ust.§ 94m odst.3 stavebního zákona usnesením č. 458/20/VH lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě
důkazů v řízení, a to do 20. července 2020. Zároveň účastníky řízení upozornil, že k později
uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Vzhledem k tomu, že účastník řízení Statutární město Ostrava-Městský obvod Pustkovec podal
výše uvedené vyjádření k podkladům rozhodnutí, které vyhodnotil odbor ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy jako námitky k řízení o vydání společného povolení, odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dne 23. července 2020, což je po lhůtě
stanovené k uplatnění námitek, tak k těmto námitkám odbor ochrany životního prostředí Magistrátu
města Ostravy nepřihlédl.
Pro úplnost musí ale odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy konstatovat, že
tyto námitky z velké části korespondují s námitkami, které tento účastník řízení podal odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dne 15. července 2020 (položka č.39
spisového materiálu), a se kterými se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
řádně zabýval.
Vyjádření k podkladům rozhodnutí účastníka řízení paní Daniely Folovské, nar. 10.11.1969, bytem
17. listopadu 111/80, 708 00 Ostrava-Pustkovec, zní:
1.

V podkladech absentuje souhlasné stanovisko se záměrem „Ekologizace veřejné dopravy
OstravaPoruba" (dále též jen „záměr”) podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Bez tohoto souhlasného stanoviska není možné vydat rozhodnutí v nyní projednávané věci,
protože s ní záměr přímo souvisí a v procesu EIA je nutné vzít v úvahu kumulativní účinky
záměru s případnými dalšími stavebními, environmentálními a jinými zásahy či záměry.
Je nutno odmítnout účelové dělení určitého zásahu do životního prostředí - v tomto případě
zásahu do VKP Pustkovecké údolí a do říční nivy Pustkoveckého potoka - na menší celky,
které umožňují vyhnout se postupům podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Praxi tzv. salámování řešil opakovaně také Soudní dvůr EU, který ji vnímá jako absolutně
rozpornou s právem EU (srovnejte prosím Směrnici 2011/92/EU čl. 2 odst. 1 a judikaturu
C - 142/07 Ecologistas en Acción-CODA, C - 20S/08 Umweltanwalt von Karnten), neboť
dělením zásahu není možné v souvislostech posoudit jeho kumulativní účinky.
Navrhuji proto, aby bylo správní řízení přerušeno do doby, než oznamovatel předloží
souhlasné stanovisko se záměrem „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Jak vyplývá z jeho přepracované dokumentace EIA zveřejněné na oficiálním portálu CENIA
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA MSK2105, je záměr mimo jiné umístěn v lokalitě
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významného krajinného prvku Pustkovecké údolí (vizte kupříkladu koordinační situaci P 04
přepracované dokumentace záměru).
Záměr dále například nevratně ovlivní hydrologické poměry ve významném krajinném prvku
Pustkovecké údolí a v tamější nivě toku Pustkoveckého potoka, k tomu vizte blíže kupříkladu
strany 54/300, 55/300, 56/300, 57/300, 94/300, 96/300, 97/300, 159/300, 236/300
přepracované dokumentace EIA záměru.
Proto je nutné posoudit jako součást záměru i soubor staveb „Revitalizace Pustkoveckého
údolí".
2.

Ve spise založené závazné stanovisko č.j. POR 3031/2020/svig, sp.zn. S POR 52896/2019/4
ze dne 15.1.2020, kterým ÚMOb Poruba udělil žadateli souhlas ke kácení dřevin, je vnitřně
rozporné a nepřezkoumatelné.
V podmínce č. 2 stanoví, že kácení lze provést v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.
Z podmínky č. 3 pak vyplývá povinnost vizuální kontroly dřevin před kácení zejména
v období od 1. března do 31. července.
Z uvedeného tedy není jednoznačné, zda se v období od 31. března do 31. července kácet smí
(podle podmínky č. 3) nebo nesmí (podle podmínky č. 2).
V odůvodnění tohoto závazného stanoviska otázka omezení období pro kácení zcela
absentuje. Z výrokové části tak nelze jednoznačně určit rozsah časového omezení kácení.
A ani z odůvodnění nelze zjistit, jak tuto nejednoznačnost vyložit. Pro absenci jakékoli zmínky
k této otázce v odůvodnění ani nelze přezkoumat správnost úvah správního orgánu, které k
takto nejednoznačně stanovenému určen rozsahu časového omezení kácení vedly.
Z těchto důvodů musí být toto závazné stanovisko pro nezákonnost zrušeno.

3.

V závazném stanovisku č. j. POR 3031/2020/svig, sp. zn. S POR 52896/2019/4 ze dne 15. 1.
2020, kterým ÚMOb Poruba udělil žadateli souhlas ke kácení dřevin (odkazuje se
na dendrologický a biologický průzkum z roku 2016), které však nejsou jednoznačně určeny.
Tudíž je nepřezkoumatelné, zda návrh kácení a umísťování stavebních objektů
z dendrologického a biologického průzkumu z roku 2016 vychází či nikoli.

4.

Z odůvodnění závazného stanoviska č.j. POR 3031/2020/svig, sp. zn. S POR 52896/2019/4
ze dne 15. 1. 2020, kterým ÚMOb Poruba udělil žadateli souhlas ke kácení dřevin, vyplývá, že
jenom část dřevin má být kácena z důvodů pěstebních, kompozičních a realizace stavby - tj. z
důvodů, které by bylo možno považovat s velkou tolerancí za stavební objekty.
Kácení z ostatních důvodů (zdravotních a snížené provozní bezpečnosti) není kácení
z důvodu realizace stavebních objektů, které se povoluje v rámci řízení před stavebním
úřadem na základě závazného stanoviska - orgánu ochrany přírody a krajiny (bez účasti
veřejnosti - spolků), ale mělo by být povolováno v řádném řízení před orgánem ochrany
přírody a krajiny s účastí veřejnosti (spolků).
Zařazením kácení z ostatních důvodů (zdravotních a snížené provozní bezpečnosti)
do závazného stanoviska tak bylo v rozporu se zákonem znemožněno účastnit se veřejnosti
(spolkům) povolovacího řízení. Proto je závazné stanovisko nezákonné a musí být zrušeno.

5.
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u některých dřevin uvádí konkrétní důvod kácení (např. z důvodu stavby chodníku nebo
z důvodu úpravy koryta). Avšak u jiných dřevin se uvádí jako důvod naprosto nekonkrétní
„z důvodu stavby", takže z textu závazného stanoviska nelze seznat, který stavební objekt
(a zda vůbec nějaký) má být důvodem kácení. Při takto neurčitém popisu nelze ani vyloučit, že
tím důvodem není kolize s některým stavebním objektem, ale třeba jen zřízení staveništní cesty
nebo pouhé usnadnění přístupu těžké stavební techniky, což jsou důvody naprosto
nepřijatelné. Opět se jedná o nepřezkoumatelnost závazného stanoviska, která je důvodem
ke zrušení pro nezákonnost.
6.

Nepřezkoumatelné je také ocenění dřevin určených ke kácení. Z uvedeného závazného
stanoviska nelze seznat ani jaké je ocenění jednotlivých dřevin ani konkrétní údaje,
ze kterých bylo ocenění určeno. Odkaz na jakési údaje ve spisu je irelevantní.

7.

ÚMOb Poruba se v závazném stanovisku také negativně a s despektem vyjadřuje k minulým
náhradním výsadbám. Vyjadřuje se tak nepatřičně bez znalostí příslušných správních spisů
k výsadbám, které byly provedeny na základě pravomocných, dávno vykonaných správních
rozhodnutí místně příslušných orgánů ochrany přírody (MMO OŽP a ÚMOb Pustkovec).
K takovému kritickému a polemickému vyjadřování o správnosti nebo vhodnosti minulých
správních rozhodnutí místně příslušných správních orgánů ochrany přírody a krajiny nemá
žádné oprávnění.

K podanému vyjádření k podkladům rozhodnutí účastníka řízení paní Daniely Folovské uvádí
odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy následující:
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ad 1.

V rámci předmětného řízení doložil stavebník vodoprávnímu úřadu stanovisko a sdělení
k záměru „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 4. října 2018, č.j. MSK
125211/2018, sp.zn. ŽPZ/27042/2018/Huj. Krajský úřad na základě předložených
podkladů, stanoviska orgánu ochrany přírody vylučujícího vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
posoudil předmětný záměr ve smyslu § 2 a § 4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a vydal výše uvedené sdělení,
že záměr nenaplňuje ustanovení § 4 tohoto zákona a není tedy předmětem posuzování
ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr „Revitalizace
Pustkoveckého údolí“ není součástí záměru „Ekologizace veřejné dopravy OstravaPoruba“, ale jedná se o samostatnou stavbu, která ani svou funkcí a provozem
se stavbou „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ nesouvisí.

ad. 2-7:

Závazné stanovisko, které vydal Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu
Poruba, odbor výstavby a životního prostředí dne 15. ledna 2020 pod č.j. POR
3031/2020/svig, sp.zn. S POR 52896/2019/4, je úkon učiněný správním orgánem
na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušného stavebního úřadu ve věci
vydání společného povolení pro soubor staveb „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.
Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního
orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.
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Údaje o vodoprávní evidenci:
Údaje oprávněného:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
IČ:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název vodního díla:
Identifikátor kraje:
Název kraje:
Identifikátor obce:
Název obce:
Identifikátor kat.území:
Název katastrálního území:
IDVT:
Jméno vodního toku:
Číslo hydrologického pořadí:
Přímé určení polohy:

„Revitalizace Pustkoveckého údolí“
CZ081
Moravskoslezský
554821
Ostrava
715301; 715221
Pustkovec; Poruba-sever
10208694
bezejmenný vodní tok (Pustkovecký potok)
2-02-03-0270-0-00

nakládání s vodami:
nakládání s podzemními vodami – jejich odběr
X = 1 100 469,5

Y = 478 504,0

nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání s nimi (odvádění vod z drenáží do vod
povrchových)
X = 1 100 591,7
Y = 478 381,8
nakládání s povrchovými vodami – jejich akumulace a jiné nakládání s nimi (akumulace
povrchových vod a jejich odvádění vod do vod povrchových)
X = 1 100 494,7
Y = 477 781,0
povolení stavby:
Název a kód vodního útvaru:

X = 1 100 494,7
Y = 477 781,0
Opava od Moravice po ústí do toku Odra, HOD_0420

Údaje o předmětu rozhodnutí:
120 – nakládání s podzemními vodami
121 – odběr podzemních vod (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1)
110 - nakládání s povrchovými vodami
112 – akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2)
115 – jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5)
410 – vodní díla – přehrady, hráze, vodní nádrže
413 – vodní nádrž
420 – vodní díla – stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
530 – studny
530 - studna kopaná
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Upozornění:
Vodoprávní úřad upozorňuje, že dle ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu užívat jen
na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí
uživatelé ovlivnit, a která vyžaduje stavební povolení.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí můžou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení,
ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního
prostředí Magistrátu města Ostravy. 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.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a
přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:
- účastníci řízení
Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451,
prostřednictvím AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany,
IČ 28597044 (DS)
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČ 70890021 (DS)
Statutární město Ostrava-Městský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 OstravaPustkovec, IČ 00845451 (DS)
Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba,
IČ 00845451 (DS)
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha-Nové Město, IČ 69797111 (DS)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (DS)
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň, IČ 04084063 (DS)
PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179 (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům
řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
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rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické
infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním
stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 94m odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky
parc.č. 4424/6, 3997, 3999/1, 3998, 4013/4, 4014, 4015, 4421/2, 4421/1, 4421/3, 4178/14, 4192/4,
4192/3, 4190, 4192/1, 4178/15, 4192/5, 4189/4, 4189/2, 4189/5, 4192/6, 4192/2, 4178/10, 4179/2,
4189/3, 4187/5, 4187/1, 4186, 4178/12, 4178/11, 4178/17, 4178/16, 4181/2, 4178/7, 4178/5,
4178/3, 4178/4, 2003/15, 2003/41, 4424/5, 2003/47, 2003/40, 2003/12, 2003/17, 2003/18, 2003/11,
2004/6, 2004/5, 2004/4, 2004/3, 2004/1, 2005/1, 2005/2, 4175/5, 4175/6, 4175/3, 4174, 2048, 2049,
2050, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 2047, 2051/4, 2051/5, 2053/6, 2052, 2053/1, 2053/3, 4173/8, 4173/5,
4173/6, 4173/7, 4173/9, 4173/1, 4173/2, 4173/3, 4172/2, 4166/6, 4166/5, 4166/7, 4168/1, 4167,
4421/7, 2055/2, 2055/3, 2055/4, 2045/2, 2056/2, 2056/4, 2058, 2056/7, 2056/6, 2056/5, 2061/2,
2062/2, 2063/1, 2063/2 v k.ú. Pustkovec a pozemky parc.č. 2003/40, 2003/45, 2003/39, 2010,
2011, 2003/3, 2003/21, 2003/43, 2003/9, 2012, 2013/1, 2014, 2015/2, 2003/4, 2016, 2023/1,
2003/22, 2003/6, 2003/44, 2024, 2029/9, 2025/2, 2003/5, 2029/10, 2029/1, 2029/5, 2029/4, 2029/6,
2030, 2031/1, 2044/1, 2041, 2045/3, 2057, 2002/1, 2386/1, 2068, 2071, 2386/1, 2385, 2383,
2381/1, 2382, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2358/2, 2358/10, 4427/23, 4427/24, 4427/6, 4427/2,
2358/117, 2358/52, 2358/30, 2358/13 v k.ú. Poruba-sever.
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se toto rozhodnutí doručuje
v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.
Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy,
na úřední desce Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Pustkovec a Statutárního
města Ostravy-Úřadu městského obvodu Poruba se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze
oznamuje.

- dotčené orgány
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu – orgán územního plánování
MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu
MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán státní správy lesů
MMO, odbor dopravy
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00
Ostrava (DS)
7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava (DS)
8. SMO-ÚMOb Pustkovec, stavební úřad, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec (DS)
9. SMO-ÚMOb Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, Klimkovická 55/28, 708 56
Ostrava-Poruba (DS)
10. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117,
702 18 Ostrava (DS)
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11. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)
"otisk úředního razítka"
Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
vedoucí oddělení
vodního hospodářství

Příloha:
„Katastrální situační výkres“, číslo výkresu C.2

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné vrácení
na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:
1.
2.
3.

MMO, odbor vnitřních věcí
SMO-ÚMOb Pustkovec, úřední deska, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec (DS)
SMO-ÚMOb Poruba, úřední deska, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba (DS)

.........................................
VYVĚŠENO

.......................................
SŇATO

.......................................................
razítko úřadu

..........................................
podpis
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