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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO/DATUM
14. 9. 2018 PM-28026/2018/5203/Ka Ing. Eva Kacálková Brno

+420 541 637 412 22. 10. 2018
kacalkova@pmo.cz

Koupaliště „Zátoka“ v Rosicích 
(k. ú. Rosice u Brna, obecní úřad obce s rozšířenou působností Rosice, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-03-0090-0-00)

Charakteristika akce:
Dne 14. 9. 2018 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru 
pro územní řízení, kterou zpracovali Ing. arch. Kristýna Shromáždilová a Ing. arch. Lukáš Fišer. Investorem 
stavby je město Rosice.
Koupaliště se nachází v severní části města v místě stávajícího koupaliště na pozemcích parc. č. 679/9, 
679/29, 679/79, 679/80 a další v k. ú. Rosice u Brna. Předmětem projektu je novostavba přírodního 
koupaliště. Stavba zahrnuje výstavbu biobazénu, objektů zázemí a vybavení areálu, objektu restaurace, 
navazujícího parkoviště a potřebných inženýrských sítí. Stavba bezprostředně sousedí s DVT Říčanský 
potok (IDVT 10191987). Součástí stavby jsou i tři lávky přes Říčanský potok.
Restaurace je napojena na městskou vodovodní síť a splaškové vody budou svedeny do kanalizace. Areál 
nového koupaliště bude napojen na vodovodní řad a na jednotný veřejný kanalizační řad. 
Volné plochy jsou řešeny jako štěrkové trávníky s velkou absorpční schopností. Dešťové vody ze střech 
objektu při ulici Tyršova budou svedeny do jímky v prostoru areálu a budou využity pro zalévání zelených 
ploch. Bezpečnostní přepad jímky bude napojen na drenáž, která odvede dešťovou vodu přes výustní objekt 
do toku Říčanský potok. Pro odvodnění parkoviště v ul. Tyršova je navržen vsakovací průleh se štěrkovou 
rýhou a odvodem vsakovaných vod do toku. Vzhledem k nízké možnosti vsakování jsou bezpečností 
přepady jímek na dešťovou vodu a trativody vedeny směrem k potoku.
Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ_0660 Bobrava od pramene po ústí do toku 
Svratka  a ve vodním útvaru podzemních vod 52220 Boskovická brázda - jižní část.
Říčanský potok (IDVT 10191987) je ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Brno, úsekový technik 
Ing. Zdeněk Dočkal, tel.: 724 938 715, e-mail: dockalz@pmo.cz. 

I. Stanovisko správce povodí 
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí 
následující

s t a n o v i s k o :

Vážená paní
Ing. arch. Kristýna Shromáždilová
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a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího 
povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde 
ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů 
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, 
a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými 
dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít 
vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:

1. V dalším stupni PD požadujeme doplnit rozsah rozlivu N-letých vod v prostoru 
navrhovaného koupaliště.

2. V projektové dokumentaci chybí doložení hydrotechnických výpočtů Říčanského potoka. 
Tyto údaje požadujeme doplnit do dalšího stupně PD.

3. Přes Říčanský potok jsou navrhovány 3 lávky pro pěší, není doloženo výškové umístění 
lávky vzhledem k hladinám N-letých vod. Lávky nesmí zhoršit povodňovou situaci 
na Říčanském potoce.

II. Stanovisko správce vodního toku Říčanský potok
Jako správce vodního toku Říčanský potok (Povodí Moravy, s.p., provoz Brno, úsekový technik 
Ing. Zdeněk Dočkal, tel.: 724 938 715, e-mail: dockalz@pmo.cz) souhlasíme s předloženým 
záměrem za následujících podmínek:

1. Pro další stupeň řízení požadujeme předložit PD lávek, dešťové a splaškové kanalizace 
a výustního objektu do toku.

2. Přímému správci toku bude písemně oznámeno zahájení prací, správce toku bude přizván 
k předání staveniště,  k vytýčení stavby v terénu a ke kontrolním dnům – týká se dešťové 
kanalizace, lávek a výustního objektu.

3. Po dokončení prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou 
na březích nebo v inundačním území uložen.

4. Přímý správce toku bude přizván k závěrečné prohlídce, kde mu bude předáno zaměření 
skutečného provedení stavby dešťové kanalizace a lávek (ve výškové systému Bpv 
s navázáním na JTSK ve výkresové i digitální formě).

5. Zařízení staveniště nebude umístěno v inundačním území toků.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt do své správy ani majetku.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo 
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí:  Povodí Moravy, s. p., provoz Brno
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