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Kolaudační souhlas  
 
 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů, dále jen vodní zákon a jako speciální stavební úřad podle ustanovení  
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon a místně příslušný 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen správní řád, navrhovateli, kterým je: 

Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440 

vydává kolaudační souhlas  
 
 

podle ustanovení § 122 stavebního zákona pro stavbu vodního díla „Obnova vodních  
a mokřadních ploch – Libosváry“, na pozemcích p. č. 2570, 2521, 2520 v katastrálním 
území Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, obec Loukov – Libosváry, kraj Zlínský, číslo 
hydrologického pořadí 4-12-02-078. 
 
 

Popis stavby vodního díla:    

Členění vodního díla: SO 01 Vodní nádrž 
  SO 02 Mokřadní a boční tůň 
 SO 03 Vegetační úpravy 
Parametry:  
Vodní nádrž 
Výška hráze max.     h = 2,86 m (nad terénem) 
Šířka koruny hráze    š = 3,0 m 
Délka koruny hráze    l = 383,61 m 
Zátopová plocha provozní   P = 27 910 m2 = 2,791 ha 
Retenční objem provozní   W = 32 900 m3 
Výška vody provozní    hv = 0,25 – 2,40 m 
Mokřad 
Zátopová plocha provozní   P = 2 515 m2 = 0,2515 ha 
Retenční objem provozní   W = 566 m3 
Výška vody provozní    hv = 0,20 – 0,50 m 
Boční tůň 
Zátopová plocha provozní   P = 420 m2 = 0,042 ha 
Retenční objem provozní   W = 260 m3 
Výška vody provozní    hv = 0,65 m 
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SO 01 – Vodní nádrž 
Jedná se o boční průtočnou nádrž s akumulačním prostorem situovaným převážně nad 
stávajícím terénem. Přítok vody do nádrže je odběrným objektem z toku Libosvárka (ř.k. cca 
4,7) přes mokřad SO 02. Regulace hladiny a odtok z nádrže je zajištěn přes manipulační 
objekt požerákového typu zpět do toku Libosvárka (ř.k. 5,3). V nádrži je bezpečnostní přeliv 
s odpadem do toku Libosvárka. Část akumulačního prostoru nádrže je vyhrazena pro 
zachycení a transformaci povodňových průtoků. Byl stanoven maximální povodňový průtok 
Qp = 8,80 m3/s a záchytný prostor Wz = 4 935,53 m3. Objem nádrže při max. hladině je 
38 557,50 m3. Pro zajištění spojitosti vody v nádrži s litorální částí je ve východní části vodní 
nádrže kamenné žebro, v délce 68,18 m. Koruna průcesného žebra je šířky 1,00 m, na kótě 
293 m n. m., sklony svahů žebra jsou 1:2. 
 
Zemní hráz 
Hráz je homogenní v délce 383,61 m, s použitím zeminy typu CI. Pro založení hráze byl 
proveden v ose zářez šířky 3,00 m se sklony stěn 1:1 a hloubce 1,30 m pod stávající terén, 
který měl mimo jiné přerušit odvodňovací drény. Maximální výška hráze nad terénem je 2,86 
m. Koruna hráze je šířky 3,00 m, se sklonem 3 % směrem k nádrži, s korunou na kótě 
294,50 m n. m. Zemina byla navážena po vrstvách 25 cm a hutněna minimálně na 95 % PS. 
Povrchová úprava je ohumusování v tl. 150 mm a osetím travním semenem. Návodní líc je 
ve sklonu 1:3,5, v horní části je opevněn pohozem z těženého kameniva 63 – 125 mm, 
v šířce 4,50 m, v tloušťce 200 mm s podsypem ze štěrkopísku 0 – 32 mm, v tloušťce 100 
mm. Kóta spodní hrany opevnění je 293,30 m n. m., horní hrana je na koruně hráze a 
celková délka opevnění hráze je 330 m. Vzdušný líc je ve sklonu 1:2, povrchová úprava je 
ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem. V prostoru vzdušné paty hráze je patní 
drén. Jedná se o štěrkový drén s perforovaným potrubím z PE DN 200 vyústěným do revizní 
šachty odpadního potrubí spodní výpusti. Na drénu jsou tři revizní šachty DN 600, sloužící ke 
kontrole (proplachu) drenážního potrubí. Celková délka drénu je 306 m. Před vzdušnou 
patou hráze je manipulační pruh šířky 3,00 m, povrchová úprava je ohumusování v tl. 150 
mm a osetí travním semenem. 
 
Spodní výpusť – manipulační objekt 
V nejhlubší části nádrže je manipulační objekt otevřeného požerákového typu s předním 
nátokem výšky 2,90 m. Jedná se o monolitický železobetonový objekt umístěný v návodní 
patě hráze, sloužící k regulaci výšky hladiny vody a vypouštění nádrže (min. vnitřní 
půdorysné rozměry 0,80 x 0,70, výšky 2,90 m bez betonového základu). Pro hrazení vody 
v objektu slouží dvě řady dřevěných dluží s jílovitým těsněním. Dno požeráku v místě 
dopadu vody přes dluže je opevněno kamennou dlažbou na CM o tloušťce 250 mm. Požerák 
je osazen ocelovými stupadly a ocelovým poklopem. Prostor před požerákem je opevněn 
rovnaninou z lomového kamene a na boční straně je osazena vodočetná lať s výškou 0,00 
v úrovni provozní hladiny (tj. 293,60 m n. m.). Do zhlaví požeráku bude osazena vodní 
značka, jejíž nadmořská výška byla ověřena při zaměření skutečného provedení stavby. Na 
objekt navazuje odpadní potrubí DN 500 mm o délce 27,80 m, vyústěné v pravém břehu toku 
Libosvárka, 0,30 m nad stávajícím dnem. Opevnění dna a okolních břehů je provedeno 
v délce cca 9,00 m rovnaninou z lomového kamene tl. 0,40 m. Kapacita manipulačního 
objektu při přepadu přes dlužovou stěnu, mezi úrovní provozní hladiny vody a úrovní koruny 
bezpečnostního přelivu je Q = 0,175 m3/s. 
 
Bezpečnostní přeliv 
Jedná se o boční bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru situovaný v koruně hráze 
v místě zavázání do rostlého terénu. Přelivná hrana plynule navazuje na rostlý terén pravého 
břehu toku Libosvárka. Délka přelivné hrany je 20,00 m, boční sklony 1:5, koruna přelivu je 
0,70 m pod úrovní koruny hráze. Přelivná hrana je ohumusována a oseta travním semenem. 
Levá pata přelivu je opevněna rovnaninou z lomového kamene tl. 0,25 m, proti průsaku vody 
je v celé šířce opevnění těsnící betonový práh s obkladem horní plochy dlažbou z lomového 
kamene do betonového lože. Bezpečnostní přeliv převede povodňový průtok Qp = 8,80 m3 
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při hladině vody 0,40 m. Bezpečnostní převýšení do koruny hráze je 0,30 m. 
 
Akumulační prostor nádrže 
V rámci přípravných prací bylo provedeno sejmutí svrchní vrstvy zeminy (drn) v tloušťce 0,30 
m. Tato zemina byla uložena na meziskládku na pozemku dotčeném výstavbou  
a využita pro úpravu vzdušných částí zátopy, hráze a terénním úpravám v lokalitě.  
Ze severního prostoru zdrže byla odtěžena jílová zemina charakteru F6(CI) pro vytvoření 
akumulačního prostoru, která byla použita dle vhodnosti k násypu hráze a terénním úpravám 
v lokalitě. V případě výskytu štěrkové zeminy, byla tato odtěžena a prostor zatěsněn jílovitou 
zeminou v minimální tl. 0,50 m. Na třech místech bylo dno litorálu prohloubeno o 0,50 m, 
čímž vznikly tůňky pro přežití vodních organismů v případě vypuštění, nebo promrznutí 
zdrže. Dno zdrže bylo vyspádováno k základové výpusti. Vzdušná část svahu byla 
ohumusována a oseta travním semenem. Hloubka vody při provozní hladině se pohybuje od 
0,25 – 2,40 m.  
 
Napouštění nádrží 
Při napouštění nádrží musel být zachován minimální zůstatkový průtok v toku, který se rovná 
průtoku Q330 = 5,5 l/s. Tento požadavek byl zabezpečen zhotovením otvoru v dlužové stěně 
nápustného objektu (SO 02). 
 
SO 02 – Mokřad a boční tůň 
SO 02.1 – Mokřad 
Jedná se o boční průtočný mokřad s akumulačním prostorem situovaným pod stávajícím 
terénem s hloubkou vody 0,20 – 0,50 m. Přítok vody do mokřadu je odběrným objektem 
z toku Libosvárka. Regulace hladiny a odtok z mokřadu je zajištěn přes manipulační objekt 
požerákového typu do vodní nádrže (SO 01). V západní části mokřadu je zemní val 
s průlehem pro usměrnění maximálního ovladatelného průtoku do vodní nádrže Qo = 0,393 
m3/s, maximální ovladatelná hladina Ho = 1,90 = 269,30 m n. m.  
 
Zemní val 
Val je homogenní, v délce 24,80 m, s použitím zeminy typu CI. Pro založení byl proveden 
v ose zářez šířky 1,00 m se sklony stěn 1:1 a hloubce 0,90 m pod stávající terén. Maximální 
výška valu nad terénem je 0,60 m. Koruna valu je šířky 3 m, se sklonem 3 % směrem 
k mokřadu, s korunou na kótě 295,00 m n. m. Zemina byla navážena po vrstvách 25 cm a 
hutněna minimálně na 95 % PS. Povrchová úprava je ohumusování v tl. 150 mm a osetí 
travním semenem. Návodní líc je ve sklonu 1:3,5, vzdušný líc ve sklonu 1:2, povrchová 
úprava je ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem. V centrální části valu je 
bezpečnostní průleh lichoběžníkového tvaru šířky 6,00 m s bočními sklony 1:5. Přelivná 
hrana je ohumusována a oseta travním semenem. Bezpečnostní průleh odvede ovladatelný 
přítok Qo = 0,393 m3 při hladině vody 0,12 m. Bezpečnostní převýšení do koruny hráze je 
0,28 m. 
 
Spodní výpusť – manipulační objekt 
V nejhlubší části mokřadu je manipulační objekt otevřeného požerákového typu s předním 
nátokem výšky 0,70 m. Jedná se o monolitický železobetonový objekt, sloužící k regulaci 
výšky hladiny vody a vypouštění mokřadu. Požerák má minimální vnitřní půdorysné rozměry 
0,60 x 0,85 m, výška 1,10 m bez betonového základu. Pro hrazení vody v objektu slouží dvě 
řady dřevěných dluží s jílovým těsněním. Dno požeráku v místě dopadu vody přes dluže je 
opevněné žulovou kostkou na CM o tloušťce 150 mm. Prostor před požerákem je opevněn 
rovnaninou z lomového kamene a požerák je zakryt ocelovým poklopem. Na objekt navazuje 
odpadní potrubí DN 400 mm o délce 12,66 m, vyústěné do vodní nádrže. Opevnění v místě 
vyústění bylo provedeno dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonového lože tl. 150 
mm a opevnění dna vodní nádrže bylo provedeno rovnaninou z lom. kamene hm. 50-80 
kg/ks tl. 0,25 m. 
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Akumulační prostor mokřadu 
V rámci přípravných prací bylo provedeno sejmutí svrchní vrstvy zeminy (drn) v tloušťce 0,30 
m. Tato zemina byla uložena na meziskládku na pozemku dotčeném výstavbou a využita pro 
úpravu vzdušných částí zátopy, valu a terénním úpravám v lokalitě. Z prostoru zdrže byla 
odtěžena jílovitá zemina charakteru F6(CI) pro vytvoření akumulačního prostoru, která byla 
použita dle vhodnosti k násypu valu a terénním úpravám v lokalitě. V případě výskytu 
štěrkové zeminy, byla tato odtěžena a prostor zatěsněn jílovitou zeminou v minimální tl. 0,50 
m. 
 
Napouštěcí objekt 
Nápustný objekt se skládá ze vzdouvacího příčného betonového prahu půdorysných 
rozměrů 0,50 x 3,05 m s možností umístění dvou dřevěných dluží, které vzdují vodu v toku 
Libosvárka o 0,15 až 0,35 m. V hradící dlužové stěně je u dna vyřezán otvor velikosti 150x40 
mm, který zajišťuje minimální průtok v toku Q330 = 5,5 l/s. Na pravém břehu na vzdouvací 
práh navazuje vtokový železobetonový monolitický objekt s česlicovou stěnou a napouštěcím 
potrubím DN 400, délky 19,50 m, které je vyústěno do mokřadu. Vtoková hrana objektu je 
situována 0,15 m nad dnem toku, tj. na kótě 294,55 m n. m. Maximální ovladatelný průtok je 
Qo = 0,393 m3/s. 
 
SO 02.2 – Boční tůňka 
Boční tůň vznikla pravobřežním rozšířením toku Libosvárka o cca 16 – 25 m, vytvořila se tak 
mělká tůň spojená s tokem Libosvárky. V místě zátopy bylo provedeno sejmutí ornice 
v předpokládané tloušťce 0,3 m a její uložení na dočasné deponii v prostoru budoucí zátopy 
vodní nádrže. Z prostoru zdrže byla odtěžena jílovitá zemina charakteru F6(CI) pro vytvoření 
akumulačního prostoru. Dno tůňky bylo vyhloubeno na kótu 294,25 m, což je cca 0,60 m pod 
dnem toku Libosvárka. Svahy východního a západního břehu byly upraveny do sklonu 1:2. 
Vzdušná část svahu nad budoucí hladinou byla ohumusována v tl. 0,30 m a oseta travním 
semenem. Na severním břehu tůně byl vytvořen strmý zemní břeh, který umožní hnízdění 
pro ledňáčka říčního. 
 
SO 03 – Vegetační úpravy 
Vegetační úpravy zahrnovaly zatravnění dotčených ploch vícedruhovou travní směsí pro 
vlhká stanoviště a výsadbu rozptýlené zeleně, a to jak skupin, tak solitér. Součástí 
vegetačních úprav bylo i doplnění břehových porostů o dlouhověké dřeviny a keřovou 
výsadbu. Druhové složení odpovídá daným stanovištním podmínkám. Byly vysazovány 
poloodrostky a vrbové hole, obojí s individuální ochranou chráničem. 
 
Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního 
prostředí dne 18.07.2017, pod č. j.: MUBPH 14075/2017-30, které nabylo právní moci dne 
10.08.2017. Ke stavebním objektům SO 01 Vodní nádrž a SO 02 Mokřadní a boční tůň, bylo 
vydáno rozhodnutí o předčasném užívání stavby pod č. j.: MUBPH 20688/2018-59, ze dne 
10.10.2018 a které nabylo právní moci dne 06.11.2018. 
 
Tento kolaudační souhlas vydává vodoprávní úřad na základě žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu ze dne 20.12.2018 a v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona. 
Nepodstatné odchylky od ověřené projektové dokumentace projednal speciální stavební 
úřad na žádost stavebníka podle ustanovení § 118 odst. 7 stavebního zákona při závěrečné 
kontrolní prohlídce, změna se nedotýká práv ostatních účastníků řízení a podmínek 
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby. Dokončená stavba je schopna samostatného 
užívání, je v souladu s vydaným povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací, 
v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů, byly dodrženy 
obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat 
život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí. 
Vodoprávní úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku dne 08.01.2019, při které nebyly 
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zjištěny žádné závady bránící bezpečnému užívání stavby a vydává kolaudační souhlas  
na základě doložených následujících dokladů: 
 

o žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři ze dne 
20.12.2018 a žádost o projednání nepodstatných odchylek od stavebního povolení  
a ověřené PD, popis a zdůvodnění odchylek, 

o manipulační řád vodního díla „Obnova vodních a mokřadních ploch – Libosváry“, 
o předávací protokol stavby, 
o kopii výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, 
o kopii stavebního deníku, 
o technickou zprávu – vytýčení před zahájením stavby, 
o dokumentaci skutečného provedení stavby, 
o geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 
o čestné prohlášení o nakládání s odpady, 
o fotodokumentaci (CD), 
o kontrolu hutnění hráze – přehled provedených zkoušek, 
o certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů, 
o fotodokumentaci k SO 03 Vegetační úpravy, fakturu a Zjišťovací protokol č. 1  

o provedených stavebních pracích k SO 03 Vegetační úpravy. 
 

 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 

 
Ing. Michaela Kubějová 
referentka na úseku vodního hospodářství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 

Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov 
 


		2019-01-09T09:27:21+0000
	Not specified




