
MĚST SKÝ ÚŘAD BO HUMÍN  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
 
Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a. s.  
28. října 169  
709  45 Ostrava   
 
v zastoupení                         
Aqualia infraestructuras inženýring, 
s. r. o. 
Slavníkovců 571/21  
709 00  Ostrava, Mariánské Hory 
 

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Číslo jednací: 
Spisová značka: 

MUBO/10552/2018 
MUBO/13819/2018/ŽPS/DO 

Vyřizuje: Dagmar Olšarová 
Telefon: 596 092 124 
E-mail: olsarova.dagmar@mubo.cz 

Datum: 29.3.2017  

 
 
 
I.   Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  a veřejná vyhláška    
II.  Usnesení     
III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí                                                                             
 
 
I.   Oznámení o zahájení vodoprávního řízení    
                                                                                             
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 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 oznamuje ve smyslu ustanovení 
§ 115 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 47 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů           
 
zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání stavebního povolení k vodnímu dílu  
 
„Starý Bohumín, ul. 5.května, Kosmonautů,  Čs. Legií a J. Koczura – rekonstrukce 
vodovodních řadů, SO 01 Vodovodní řad“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1114/5 
v katastrálním území Starý Bohumín a pozemku parc. č. 2584 v katastrálním území Nový 
Bohumín. 
 
Popis stavby: 
Vodovodní řad 1 z TLT DN 80 v celkové délce 185 m (ul. 5.května) 
Vodovodní řad 2 z TLT DN 80 v celkové délce 189 m (ul. Kosmonautů) 
Vodovodní řad 3 z TLT DN 80 v celkové délce 187 m (ul. Čs. Legií) 
Vodovodní řad 4 z TLT DN 80 v celkové délce 125 m (ul. J. Koczura) 
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.                                  
Řízení se zahajuje na základě žádosti podané dne 8.3.2018 investorem stavby 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. se sídlem 28. října 169 Ostrava 
v zastoupení společností Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o. se sídlem Slavníkovců 
571/21 Ostrava, Mariánské Hory. 
 
Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ustanovením § 38 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů do příslušné dokumentace a podkladů 
pro vodoprávní řízení nahlédnout v kanceláři č. 211 v I. poschodí budovy Městského úřadu 
Bohumín v úřední den tj. pondělí a středu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
hodin (mimo úřední hodiny po předchozí telefonické dohodě - p. Olšarová, tel. č. 
596 092 124).  
 

Dle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů mohou účastníci řízení  své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány  závazná 
stanoviska uplatnit ve lhůtě do 24.4.2018. K později uplatněným závazným stanoviskům, 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 
 
      
II. Usnesení 
 
Výroková část 
 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů  
 
určuje 
 
účastníkům řízení podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů lhůtu do 24.4.2018 k uplatnění námitek v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů k vodoprávnímu řízení ve věci vydání 
stavebního povolení  k vodnímu dílu „Starý Bohumín, ul. 5.května, Kosmonautů,  Čs. Legií 
a J. Koczura – rekonstrukce vodovodních řadů, SO 01 Vodovodní řad“. K později 
uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  
 
 
Odůvodnění  
 

Dne 8.3.2018 bylo na základě žádosti právního subjektu Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a. s. se sídlem 28. října 169 Ostrava v zastoupení společností Aqualia 
infraestructuras inženýring, s. r. o. se sídlem Slavníkovců 571/21 Ostrava, Mariánské Hory 
zahájeno vodoprávní řízení ve věci vydání stavebního povolení k vodnímu dílu „Starý 
Bohumín, ul. 5.května, Kosmonautů,  Čs. Legií a J. Koczura – rekonstrukce vodovodních 
řadů SO 01 Vodovodní řad“  dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
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předpisů a § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů.                                    
 
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
mohou účastníci řízení uplatnit v řízení námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě stanovené 
speciálním stavebním úřadem. Proto Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí 
a služeb jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad současně s oznámením 
o zahájení řízení ze dne 29.3.2018 pod číslem jedn. MUBO/10552/2018 určil účastníkům 
řízení v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v tomto řízení a poučil je, že k později podaným 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
 
Poučení účastníků  
 
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5, § 83 odst. 1 
a § 86 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním 
učiněným u Městského úřadu Bohumín. 
 
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný 
účinek.  
 
Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění.  
Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 
odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) 
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.  

 
 
III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí                                                                                                          
 
Na základě žádosti právního subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 
se sídlem 28. října 169 Ostrava v zastoupení společností Aqualia infraestructuras inženýring, 
s. r. o. se sídlem Slavníkovců 571/21 Ostrava, Mariánské Hory bylo dne 27.9.2017 zahájeno 
vodoprávní řízení ve věci vydání stavebního povolení k vodnímu dílu „Starý Bohumín, ul. 
5.května, Kosmonautů,  Čs. Legií a J. Koczura – rekonstrukce vodovodních řadů, SO 
01 Vodovodní řad“ dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to 
ve dnech: 
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středa 25.4.2018 v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin            
pondělí 30.4.2018 v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin 
 
na odboru životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín v kanceláři č. 211 
v I. posch. budovy Městského úřadu Bohumín. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 
     
V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Jeziorský, MBA v. r. 
vedoucí odboru životního  
prostředí a služeb 
 
    
 
 
Toto oznámení obdrží: 
 
dle ust. § 27 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 
1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 28. října 169,  709 45 Ostrava   
v zastoupení                         
Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o. Slavníkovců 571/21,  709 00 Ostrava, Mariánské 
Hory   
 
dle ust. § 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 
2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,  130 00 Praha 3    
3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169,  709 45 Ostrava   
4. GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,  602 00 
Brno 4 
5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,  405 02 Děčín  
6. BM servis a. s. Krátká 775 Bohumín-Nový Bohumín  735 81 
7. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Úprkova ul.1 Ostrava  
702 23 
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8. Město Bohumín – majetkový odbor 
9.Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
 
dotčené orgány 
10.Městský úřad Bohumín – odbor stavební 
 
11.Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Karviná, 
Těreškovové 2206,  734 01 Karviná   
12.Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Karviná, Ostravská 
883/2,  733 01 Karviná-Fryštát   
 
dle ust. § 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(doručeno veřejnou vyhláškou) 
13.osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 670, 671/1, 671/2, 669, 668, 667/1, 666, 677, 678, 679/2, 680, 681, 682, 685, 684, 
708/1, 707, 706, 705, 704, 703/1, 702, 701, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 709, 710, 711, 
712, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 741, 740, 739, 738, 737, 736, 735, 733, 
730, 728,726, 724/2, 724/1, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751/1, 752, 753, 
754, 755, 769/1, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 772, 773, 
774, 775, 776, 778/1, 778/2, 779, 780, 781, 782, 783, 784 v katastrálním území Starý 
Bohumín   
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyvěšeno dne……………………….…………..sejmuto dne………………….……………………. 
 
 


