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Oznámení o zahájení stavby  

 

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Oblastním ředitelstvím severní Morava (dále LČR) je investorem 

plánované stavby „VN Petrula“. V rámci stavby bude na lesním pozemku obnovena malá vodní nádrž a 

bude zřízen trvalý přístup k nádrži a do lesního porostu.  

Vodní nádrž Petrula je průtočný rybník obdélníkového tvaru menších rozměrů, který se nachází na 

lesním pozemku p.č. 1194. V současné době je rybník částečně zanesený sedimenty, nemá funkční 

výpustné zařízení, došlo ke zborcení odtokového potrubí a k jeho ucpání. Plocha nádrže bude 1705 m2 

o objemu stálé akumulace vody 1699 m3. Zvětšení nádrže bude provedeno plošně odebráním zeminy 

z levého břehu. Průměrná hloubka vody bude 1,0 m, maximální pak 1,93 m. Délka hráze 75 m.  Nový 

přeliv bude na stejném místě hráze a bude mít zpevnění rovnaninou z přetříděných kamenů. Z prostoru 

nádrže budou odstraněny nánosy splavenin a bahno. V rámci stavby bude rovněž nově zřízen trvalý 

přístup k vodní nádrži, jelikož se nepodařilo získat souhlas vlastníka pozemku, který byl dosud 

k přístupu ojediněle využíván.  Nově budovaný příjezd k nádrži bude umístěn na pozemcích v užívání 

LS FM a napojí se na stávající cestu před nádrží. Příjezdová cesta bude zemní pouze s provozním 

zpevněním. Povrch svážnice bude zpevněn vrstvou kameniva vytříděného z výkopku nádrže. 

Stavba byla povolena Rozhodnutím č.j. MMFM 132093/2020 ze dne 21.9.2020, které nabylo právní 

moci dne 21.10.2020. Po dobu výstavby se předpokládá na území obce zvýšený provoz stavební 

mechanizace a zvýšení hluku. Zhotovitelem stavby bude firma TEON STAV s.r.o., kontaktní osoba 

zhotovitele Ing. Andrea Milatová, tel. 603 165 534. Zahájení stavby je plánováno na 1.6.2021, 

předpokládané dokončení stavby pak 31.10.2021. 

 
Žádáme Vás tímto, abyste zprávu o zahájení stavby otiskli v obecním zpravodaji, popřípadě ji vyvěsili 
na úřední desce. 
 

S pozdravem 

 

Ing. Michael Šnajdr 

náměstek pro vodní hospodářství a investice 

OŘ severní Morava 

 

Přílohy: situace stavby 
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