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Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Gibalová, dveře č. 4.23
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
Telefon: 588488327
E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu
„Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín - Prodloužení kanalizačních stok k novostavbám“ – dílčí
kolaudace

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Žadatel Obec Křelov-Břuchotín, IČO: 63028255, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín,
v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B., požádal
dne 10.01.2017 u odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Olomouce
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu
„Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín - Prodloužení kanalizačních stok k novostavbám“
na pozemcích parc. č. 145 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, zahrada, parc. č. 149/3 v k.ú. Břuchotín,
obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 149/8 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, ostatní
plocha, parc. č. 150/2 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 167 v k.ú. Břuchotín,
obec Křelov-Břuchotín, orná půda, parc. č. 526 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č.
592/1 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 710 v k.ú. Křelov, obec KřelovBřuchotín, ostatní plocha, parc. č. 782 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 783/5 v
k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 944 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín,
ostatní plocha, parc. č. 948 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 962/18 v k.ú.
Křelov, obec Křelov-Břuchotín, orná půda, katastrální území 675628|Břuchotín;675636|Křelov, obec
554901|Křelov-Břuchotín, Olomoucký kraj, HGR 22201, č.h.p. 4-10-03-0840-0-10|Častava, 4-10-03-11400-30|Mlýnský potok, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 119 255,93, 550 495,97;
1 117 849,81, 551 854,54).
Stavební povolení bylo vydáno MMOl OŽP dne 23.3.2015 pod č.j. SMOL/060241/2015/OZP/VH/Gib, spis.
zn. S-SMOL/240468/2014/OZP, které nabylo právní moci dne 24.4.2015, pro stavebníka Obec KřelovBřuchotín, IČO: 63028255, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín, v zastoupení: firma
GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se konala dne 14.02.2017. Při závěrečné kontrolní prohlídce bylo
zjištěno: stavba vodního díla byla provedena s odchylkami od vydaného stavebního povolení a ověřené
projektové dokumentace (výtlak V10 je sloučen s výtlakem V11), byly dodrženy obecné požadavky na
výstavbu. Nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby ani nebyl zjištěn rozpor se závaznými
stanovisky dotčených orgánů.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad

podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností
speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu s ustanovením § 122 odst.
3 stavebního zákona vydává
kolaudační souhlas
pro stavbu
„Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín - Prodloužení kanalizačních stok k novostavbám“.

Stavba obsahuje:
Dostavba splaškové kanalizace v obci Křelov-Břuchotín, zahrnuje gravitační stoky BB, KD-III, prodloužení
stoky K, PVC, DN 250, délky 249,77 m a výtlaky V11, V12, V13, PE délky 592,3 m.
Tabulka stok
dle stavebního povolení
STOKA
MATERIÁL
Stoka BA-III
PVC DN 250 SN 8
Stoka BB
PVC DN 250 SN 8
Stoka KD-III
PVC DN 250 SN 12
Výtlak V10
PE 90x8,2
PE 75x6,8
PE 63x5,8
Výtlak V11
PE 63x5,8
Výtlak V12
PE 63x5,8
Prodloužení stoky K PVC DN 250 SN 12
Prodloužení stoky J PVC DN 250 SN 12
Výtlak V13
PE 50x4,6
Výtlak V14
PE 50x4,6

DÉLKA
38,0
88,0
99,0
115,0
76,5
203,5
94,0
214,0
59,0
130,5
85,0
75,0

dle skutečnosti
DÉLKA
79,97
100,1
281,5
216,1
69,7
94,7
-

PRODLOUŽENÍ STOKY BB (CARMAN)
Na stávající stoku BB je napojeno prodloužení gravitační splaškové kanalizace k rozvojové lokalitě pro
bydlení Carman a.s. Na tuto gravitační kanalizaci bude napojena lokalita rodinných domů soukromého
investora. Navazující investiční akci bude investičně zajišťovat společnost Carman a.s.
ODKANALIZOVÁNÍ ULICE ZÁPADNÍ A SEVERNÍ
Na stávající stoku KD je napojena nová stoka KD-III PVC DN 250. Jedná se gravitační splaškovou
kanalizaci, do které budou napojeny novostavby z ulice Západní. Koncová část ulice Severní již nelze
odkanalizovat gravitačně. V této ulici je navržena tlaková kanalizace, do které se postupně budou napojovat
novostavby, které jsou v této lokalitě plánovány. Každá novostavba si vybuduje domovní čerpací jímku,
která bude napojena do projektovaného výtlaku. V PD pro stavební povolení byl navržen výtlak V10 se
zaústěním do šachty na stoce KD-D. Vzhledem k tomu, že během uplynulé doby mezi vznikem PD a
realizací došlo k novým okolnostem ohledně výstavby nových RD, byla investorem stavby navrhnuta změna
ve vynechání úseku tlakové kanalizace km 0,2803-0,3950. V tomto úseku nebudou na kanalizaci napojovány
žádné objekty. Vzhledem k výstavbě nových RD na pozemcích parc.č. 962/19 a 962/28 bylo navrženo
prodloužení výtlaku se zaústění do šachty gravitační stoky KD-III v ul. Západní. Část výtlaku V10 byla tedy
vynechána a spojena s výtlakem V11, jenž byl prodloužen.
ODKANALIZOVÁNÍ ULICE NA BORŮVKÁCH
Koncovou část ulice Na Borůvkách již nelze odkanalizovat gravitačně. V této ulici je provedena tlaková
kanalizace, do které se postupně budou napojovat novostavby, které jsou v této lokalitě plánovány. Každá
novostavba si vybuduje domovní čerpací jímku, která bude napojena do projektovaného výtlaku.
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ODKANALIZOVÁNÍ ULICE POD PEVNŮSTKOU
V ulici Pod Pevnůstkou je lokalita určená pro výstavbu rodinných domů. Tato lokalita je odkanalizována
gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 250, která je prodloužena ze stávajících stok K, stoka J ještě není
vybudována.
ODKANALIZOVÁNÍ ULICE ZA CHALOUPKAMI
V ulici Za Chaloupkami je lokalita určená pro výstavbu rodinných domů. Tato lokalita je odkanalizována
tlakovou kanalizací, do které se postupně budou napojovat novostavby, které jsou v této lokalitě plánovány.
Každá novostavba si vybuduje domovní čerpací jímku, která bude napojena do projektovaného výtlaku.
Nemovitost č.p. 194/1 bude napojena do prodloužené gravitační přípojky OK 20.1 PVC DN 200. Do této
gravitační přípojky je zaústěn výtlak PE 50 x 4,6.

Údaje o stavbě vodního díla uváděného do užívání:
Vodní díla (kód/název):
Účel užití vodního díla (kód/název):

441|stoková síť
99|jiné

K vydání kolaudačního souhlasu bylo doloženo:
- zápis o předání staveniště
- zápis o předání a převzetí stavby z 28.5.2016
- výkresy projektové dokumentace opravené dle skutečného provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy – stoky BB, stoky KD-III, stoky K, V11,
V12,V13
- protokoly o splnění kvality, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty
- doklady o využití či zneškodnění odpadů při stavbě – 20.10.2016
- zkušební protokol o zkouškách vodotěsnosti stok, monitoring
- kamerové zkoušky
- zkoušky hutnění 11.2.2016, 3.3.2016, 22.3.2016, 22.4.2016 a 16.12.2016
- zkouška signalizačního vodiče z 18.3.2016
- důležité záznamy o stavebním provedení ze stavebního deníku – SD č.1, SD č.2.
- doplnění nových kanalizačních stok na CD
- doplnění kanalizačního řádu obce Křelov-Břuchotín - dodatek
- dodatek č.2 ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizace Křelov – Břuchotín ze dne 26.4.2017
- podaná žádost o povolení provozování nových kanalizačních stok.

otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
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Rozdělovník:
Obdrží:
Stavebník, vlastník, uživatel, je-li v době řízení znám:
– Obec Křelov-Břuchotín, IČO: 63028255, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín,
–
v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.
Ostatní (na vědomí):
– INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o
prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., Olomouc - Chválkovice, Na Zákopě 581, PSČ 779 00
– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
– STANISLAV VAGNER, Nad Skálou 840, 783 53 Velká Bystřice
– spis
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