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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci mimořádné
manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu podle § 59 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 107 odst. 1 písm. w) vodního zákona, po provedení správního
řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 115 vodního zákona,
rozhodl takto
právnímu subjektu Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava,
se podle § 59 odst. 4 vodního zákona za účelem zmírnění dopadů možného výskytu suchého období během
plánované opravy spádových stupňů č. 13 a č. 16 na přivaděči povrchových vod z vodního toku Morávka do
vodní nádrže Žermanice na zásobení průmyslových podniků pitnou a užitkovou vodou povolují mimořádné
manipulace nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí Odry, schváleného
rozhodnutím Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy, č. 311/99, vydaného pod č. j.
OVP/1479/99/Val/Vk ze dne 12. května 1999, v následujícím rozsahu:
I.

na vodním díle Žermanice nad rámec Manipulačního řádu vodního díla Žermanice, schváleného
rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 138102/2016 ze dne 8. listopadu 2016, spočívající
v dočasném zvýšení maximální hladiny zásobního prostoru o 0,5 m, tj. na úroveň 291,60 m n. m.
(s tolerancí + 15 cm/- 10 cm)
II. na vodním díle Olešná nad rámec Manipulačního řádu vodního díla Olešná, schváleného rozhodnutím
vodoprávního úřadu č. j. MSK 128769/2017 ze dne 11. října 2017, spočívající v dočasném zvýšení
maximální hladiny zásobního prostoru o 0,3 m, tj. na úroveň 303,10 m n. m. (s tolerancí + 15 cm/- 10
cm)
III. na vodním díle Morávka nad rámec Manipulačního řádu vodního díla Morávka, schváleného
rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 110642/2016 ze dne 22. září 2016, spočívající v dočasném
zvýšení maximální hladiny zásobního prostoru o 2,0 m, tj. na úroveň 508,80 m n. m. (s tolerancí + 15
cm/- 10 cm)
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Mimořádné manipulace budou ukončeny nejpozději dne 31. prosince 2020.
V ostatním zůstávají Manipulační řád vodohospodářské soustavy povodí Odry, Manipulační řád vodního díla
Žermanice, Manipulační řád vodního díla Olešná a Manipulační řád vodního díla Morávka, beze změny.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem
Varenská 49, 701 26 Ostrava.

Odůvodnění
Vodoprávní úřad obdržel dne 22. ledna 2020 žádost právního subjektu Povodí Odry, státní podnik,
IČ 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, jako správce povodí a současně vlastníka vodních děl
Žermanice, Olešná a Morávka, o povolení provedení mimořádných manipulací na těchto vodních dílech nad
rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí Odry, schváleného rozhodnutím Magistrátu
města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy, č. 311/99, vydaným pod č. j. OVP/1479/99/Val/Vk ze dne
12. května 1999 a nad rámec jednotlivých manipulačních řádů uvedených vodních děl, tj. Manipulačního řádu
vodního díla Žermanice, schváleného rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 138102/2016 ze dne
8. listopadu 2016, Manipulačního řádu vodního díla Olešná, schváleného rozhodnutím vodoprávního úřadu
č. j. MSK 128769/2017 ze dne 11. října 2017 a Manipulačního řádu vodního díla Morávka, schváleného
rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 110642/2016 ze dne 22. září 2016. Účelem navrhovaných
mimořádných manipulací, které spočívají v dočasném zvýšení maximálních hladin zásobních prostorů vodních
nádrží Žermanice, Olešná a Morávka, je zmírnit dopady možného výskytu suchého období během plánované
opravy spádových stupňů č. 13 a č. 16 na přivaděči povrchových vod z vodního toku Morávka do vodní nádrže
Žermanice na zásobení průmyslových podniků pitnou a užitkovou vodou, neboť po dobu realizace opravy
těchto stupňů nebude možno přivaděč využít pro převod povrchových vod z vodního toku Morávka na vodní
nádrže Žermanice. Před zahájením opravy předmětných stupňů se dle aktuálních meteorologických
a hydrologických podmínek přepokládá zvýšení objemu vody ve vodním díle Morávka, následně jeho postupné
převedení do vodní nádrže Žermanice a tím její naplnění na úroveň 291,60 m n. n. Další navýšení objemu vod
na vodním díle Morávka se předpokládá na podzim roku 2020, po ukončení opravy stupňů, kdy již bude možno
v případě nepříznivých hydrologických podmínek prostřednictvím přivaděče převést zvýšený objem vod do
vodní nádrže Žermanice za účelem jejího částečného doplnění. Po ukončení mimořádných manipulací budou
hladiny vod v nádržích sníženy zpět na úrovně stanovených maximálních zásobních hladin, respektive budou
udržovány na výši odpovídající dané situaci v souladu s platnými manipulačními řády.
Požadované manipulace mají být zahájeny bezprostředně, dokud to umožňuje současná srážkoodtoková
situace a výše přítoků vody do nádrží, ukončena bude nejpozději do konce prosince 2020. V případě
nepříznivého hydrologického vývoje, případně při zjištění extrémních zásob vody ve sněhu v kombinaci s jejich
očekávaným táním, budou mimořádné manipulace přerušeny a dané nádrže budou prázdněny v souladu
s jejich manipulačními řády s cílem maximálně uvolnit retenční prostor daných nádrží.
Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh v širších souvislostech a zjistil, že požadované mimořádné
manipulace neovlivní negativně žádnou z funkcí předmětných vodních děl, naopak za avizovaných okolností
přispějí k zabezpečení jejich prioritních účelů, mezi které patří i zajištění průmyslových odběrů povrchových
vod. Ze souhlasného vyjádření organizace pověřené prováděním technickobezpečnostního dohledu na těchto
vodních dílech, právnické osoby VODNÍ DÍLA – TBD a.s., zn. OP12558/19 ze dne 22. ledna 2019, vyplývá, že
manipulace předmětného rozsahu představují jen malé zvýšení zatížení hrází vodních děl a nesníží tak jejich
bezpečnost. Požadovaná mimořádná manipulace neohrožuje zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy
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vydanými k jeho provedení ani zvláštními právními předpisy. Podaná žádost byla z hlediska dotčení zájmů
chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, projednána
se zdejším orgánem ochrany přírody. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily povolení těchto
mimořádných manipulací za uvedeným účelem, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že povolením předmětných manipulací nebudou přímo dotčeny práva ani
právem chráněné zájmy jiných osob a návrhu žadatele bylo vyhověno v plném rozsahu, rozhodl vodoprávní
úřad v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona prvním úkonem v řízení.

Poučení účastníka
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u zdejšího vodoprávního
úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). V odvolání se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Bc. Lenka Heczková
vedoucí oddělení
vodního hospodářství

Rozdělovník
Účastník řízení
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, ID DS: wwit8gq
Dotčený orgán
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody - zde
Na
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vědomí
Obec Žermanice, č. p. 48, 739 37 Žermanice, ID DS: fekb6nv
Obec Horní Domaslavice, č. p. 212, 739 51 Horní Domaslavice, ID DS: gr4bkxm
Obec Dolní Domaslavice, č. p. 4, 739 38 Dolní Domaslavice, ID DS: rx2bwxp
Obec Lučina, č. p. 1, 739 39 Lučina, ID DS: h7ub39u
Obec Soběšovice, č. p. 10, 739 38 Soběšovice, ID DS: nfwbrpm
Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, ID DS: w4wbu9s
Obec Morávka, č. p. 599, 739 04 Morávka, ID DS: 5r6b2ib
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