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Kobylá nad Vidnávkou dne 13.10.2021

Věc : záměr prodeje pozemků.
Děkuji za informaci. Vzhledem k vývoji situace si dovolím požádat o možnost vést možný
náhon přes pozemek p.č. 375/9 k.ú. Kobylá nad Vidnavkou. případný náhon by byl vedený
v nezastavitelném území pozemku. V současné době probíhá studie proveditelnosti celého
projektu. Věc byla konzultována na Odboru územního plánování v Jeseníku, kdy závěrem je,
že stavby spojené s vodním dílem jsou dle územního pIánu přípustné a náhon by byl součástí
vodního díla - rybník. Náhon by na pozemku byl vybudován na základě zřIzení věcného
břemene stavby. Samotná žádost bude podána po vyhodnoceni proveditelnosti celé stavby.
Projekt samotného rybníka je připravován již delší dobu a o vyjádření se samotným rybníkem
bylo požádáno Povodí Odry s.p.. Stanovisko viz příloha.
Vybudováni rybníka by bezpochyby přispělo k zadržováni vody v krajině a mělo by také mít
pozitivní vliv na výšku spodní vody v okolnich studnách.
Vzhledem k výše uvedenému si dovolím požádat, aby nájemní smlouva byla koncipována tak,
aby v případě budoucího souhlasného stanoviska obce s vybudováním náhonu, je zvažován
s největší pravděpodobnosti náhon v zemi kanalizační trubkou, bylo možno náhon vybudovat
a z tohoto důvodu v případné nájemní smlouvě bylo zakotveno, že pronajimatel je s touto
možnosti srozuměn a je povinen umožnit přístup na nezbytné pozemky a strpět nezbytné
stavební práce.
Pro orientaci v problematice ohledně prodeje předmětných pozemků si dovoluji požádat o
zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylá nad Vidnávkou, kde bylo o prodeji předmětných
pozemků jednáno.
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Stanovisko k záměru obnovy r'ybnika v k.ú. Kobylá nad Vidnávkou
Dopisem ze dne 9.5.2011 nás žádáte o vydáni stanoviska k záměru obnovy historického
rybníka na pozemku 224/1 v obci i k.ú. Kobylá nad Vidnávkou. Pozemek leží na pravém břehu
DVT 10212349 - levostranného přítoku Vidnavky v ČHP 2-04-04-047 v úrovni říčního km 7.672
(dle "1"PE). Rybnik je zamýšlen na ploše cca 0.1 ha s objemem cca l 000 n:? jako boční s napájením
z DVT v km 0,1 a odtokem do DVT v kni 0.05.
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce
Vidnavky včetně přítoku a z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Odry k vaší
žádosti vydáváme následující stanovisko:
-

Proti
rybníka nebúdeme
mít zásadníkteré
námitky.
pokudOÚ
bude Jeseník
zcela zahloub¢n.
Pozemek
leží umístění
v záplavovém
území Vidnavky,
stanovil
dne 20.12.2001,
čj. 5635/2001/RZP/Gz-23 1.2, a proto nesmí hráz rybníka tvořit překážku odtoku při povodních.

-

Upozorňujeme, že neponeseme odpovědnost za případné škody způsobené povodněmi.
Projektovou dokumentaci je nutno zpracovat v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže a
předložit nám k odsouhlasení spolu s požadavky na nakládáni s vodami. konstrukce nápustného
a výpustného objektu zasahující do koryta vodního toku je nutno předem projednat s naším
vodohospodářským provozem Jeseník (Ing. Holub, tel. 584 402 055, mob. 724 045 914).

-

Následně bude nutno požádat vodoprávní úřad (MÚ Jeseník) o povolení k nakládáni s vodami
dle § 8 a o povoleni stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona. K vydáni případného
povoleni k chovu ryb je konipetentní Krajský úřad Olomouckého krajč.

Povodí Odry,
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