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ROZHODNUTÍ 
 

 
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 
 
žadateli  
 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava    
IČ:  451 93 665 
v zastoupení                         
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21,  709 00 Ostrava, Mariánské 
Hory 
IČ:  646 08 042 
 
vydává stavební povolení 
 

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
ve znění  pozdějších předpisů, § 115 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
k provedení stavby vodního díla 
 
„Bohumín – Skřečoň, ul. Blatná - rekonstrukce stoky beta Am, SO 01 Kanalizační 
stoka“    
 
umístěného na pozemcích parc. č. . 620, 796/6, 796/5, 796/4, 796/1 v katastrálním území 
Skřečoň. 
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Popis stavby: 
Bude provedena rekonstrukce stávající kanalizační stoky „beta Am“ v celkové délce 590,4 m, 
z toho z potrubí DN 600 v délce 208,4m, DN 400 v délce 157,5 m a DN 300 v délce 224,5 m.  
Materiál nového potrubí je navržen ze sklolaminátu o kruhové tuhosti SN10000. Úsek 
rekonstrukce je vymezen od napojení na stávající sběrač „beta A“ v ul. Mládežnické po 
stávající šachtu Š11 na stoce „beta Am“ v ulici Blatné. V trase rekonstruované kanalizace 
bude umístěno 18 ks šachet, z toho bude 7 ks provedeno jako monolitických z betonu DN 
1000 a 11 ks z betonových prefabrikátů DN 1000. 
 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů:  
 

1.Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169,  709 45  Ostrava  
IČ:  451 93 665 
v zastoupení                         
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21,  709 00 Ostrava, Mariánské 
Hory 
IČ:  646 08 042 
2. Město Bohumín – majetkový odbor 
 
 
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 9 odst. 1, § 15 odst. 3 zákona 
č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů stanoví tyto podmínky: 
 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Dokumentace 
tvoří nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny a doplňky smí být provedeny jen 
s povolením vodoprávního úřadu. 
 
2. Investor oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby. 
 
3. Před zahájením stavby oznámí investor písemně Městskému úřadu Bohumín odboru 
životního prostředí a služeb název zhotovitele stavby. 
  
4. Investor oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:  
- po položení vodovodu před zásypem 
 
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.prosince 2019. 
 
6. Stavebník povede stavební deník, který je na požádání povinen předložit kontrolním 
orgánům. 
 
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.               
 
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických 
požadavcích pro vodní díla v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby.  
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9. Investor bude v průběhu výstavby zajišťovat zaměření všech podzemních sítí před 
záhozem a doplňovat dokumentaci dle skutečného provedení. 
 
10.Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) ve správě 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha. Dle podmínek daných ve 
vyjádření č. j. 787701/17 ze dne 7.12.2017 budou učiněna veškerá opatření, aby nedošlo 
k ohrožení nebo poškození sítí elektronických komunikací (SEK), zejména: 
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, 
zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se 
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 
ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí 
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními 
předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách 
krajního vedení. 
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba  
povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se 
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti 
ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen 
nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník nebo jím 
pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 
O2 vzniknou porušením jeho povinností. 
Dále budou splněny podmínky stanovené pro součinnost stavebníka při činnostech 
v blízkosti SEK, podmínky práce v objektech a odstraňování objektů, podmínky 
pro součinnost stavebníka při přípravě stavby, pro přeložení SEK a zejména pro křížení 
a souběh se SEK. 
 
11. Při realizaci dojde ve smyslu vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. Brno zn. 5001634707 
ze dne 29.12.2017 k dotyku s těmito objekty plynárenského zařízení: NTL plynovody PE, 
(OC) a NTL přípojky. 
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě 
strany od půdorysu (zákon č. 458/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, je nutné v souladu 
s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení 
a splnit následující podmínky: 
- Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů 
předem. 
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení 
el. magnetickým hledačem potrubí, případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo 
z povrchu. 
S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. 
- Při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí 
a nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět  
ručním způsobem. 
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- Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to 
i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu. 
- Případnou změnu stavby nutno projednat písemně s technikem vyjadřování před zahájením 
prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, opatření plynovodu nebo přípojky 
chráničkou, případně přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou uhradí investor stavby. 
- Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č.  
458/2001 Sb., ČSN 736006, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými 
předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím 
následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak 
za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví 
a majetku třetím osobám. 
- V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců 
s provozovaným plynárenským zařízením, požadujeme před záhozem převzetí uvedených 
úseků zástupcem příslušného mistrovského okrsku zápisem do stavebního deníku. 
 
12.V souladu s vyjádřením společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
zn.  9773/V026515/2017/GE ze dne 18.10.2017 dojde  ke střetu s vodovodními řady 
a jednotnou kanalizací.  
- Před zahájením prací požádat o vytýčení zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava 
a.s. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět.  
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě. 
- Případné poškození zařízení bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava 
a.s. 
- Požadujeme účast kompetentních pracovníků na výrobních výborech stavby. 
- Požadujeme akceptovat závěry z výrobních výborů. 
 
13. Ve smyslu stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn. 0100859604 ze dne 
16.1.2018 a zn. 1096015742 ze dne 12.12.2017 j e nutno respektovat všechny normy, které 
mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. (zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, PNE 
33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC, atd.). 
V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení  podzemní síť 
NN, nadzemní síť NN a VN a stanice. 
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
kontaktujte poruchovou linku 840 840 840. 
Povinností stavebníka je alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat 
prostřednictvím zákaznické linky o vytyčení. 
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
kontaktujte bezodkladně poruchovou linku. 
 
14.Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby o vydání povolení 
zvláštního užívání účelové komunikace pro vlastní realizaci zásahu do komunikace, kterým 
budou stanoveny podmínky pro zvláštní užívání účelové komunikace. 
Žadatel zodpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku zvláštního užívání komunikace. 
V případě nutnosti přechodné úpravy provozu nebo uzavírky na účelové komunikaci žadatel 
požádá odbor dopravy Městského úřadu Bohumín o stanovení přechodného dopravního 
značení na účelových komunikacích. 
 
15.V zájmovém území  se nachází sítě energetického zařízení veřejného osvětlení v majetku 
Města Bohumín, které je ve správě společnosti BM servis a.s. Bohumín. Toto zařízení je 
chráněno ochranným pásmem podle zák. č. 458/2011 Sb. v platném znění nebo technickými 
normami. Jedná se o vedení nadzemní. 
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16.Zahájení zemních prací bude nejpozději 20 dnů předem písemně ohlášeno 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. a bude umožněno provedení 
záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. 
 
17.Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb obdržel dne 30.4.2018 žádost 
investora stavby Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 169, 709 45  
Ostrava, IČ:  451 93 665 v zastoupení Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců  
571/21,  709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ:  646 08 042 o stavební povolení k provedení 
stavby vodního díla „Bohumín – Skřečoň, ul. Blatná - rekonstrukce stoky beta Am, SO 01 
Kanalizační stoka“.   
 
Žádost byla doložena doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení vyhlášky č. 526/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 
 
Vlastnictví staveb a pozemků stavební úřad ověřil v evidenci katastru nemovitostí. 
 
Žádost je v souladu s územním rozhodnutím, které bylo pro předmětnou stavbu vydáno 
odborem stavebním Městského úřadu Bohumín dne 28.3.2018 pod sp. zn. 
MUBO/05816/2018/STAV/Ja. Na základě tohoto podání vodoprávní úřad zahájil řízení ve 
smyslu ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 112 stavebního zákona. Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno všem 
známým účastníkům řízení. 

 
Stavebník v souladu s ustanovením § 110 stavebního zákona a vyhlášky č. 526/2006 Sb. 
prokázal, že má právo k výše uvedeným pozemkům, které jej opravňuje zřídit na nich 
předmětnou stavbu. Doklady jsou uloženy u vodoprávního úřadu. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována projektantem:   
Ing. Jaroslav Gavlas – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby   
 
V průběhu stavebního řízení byla ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 
a § 39 odst. 1 správního řádu dána možnost účastníkům řízení se k předmětu stavebního 
řízení vyjádřit, popř. podat námitky a stanoviska ve lhůtě do 30.5.2018. Uvedeného práva 
nikdo z účastníků řízení nevyužil. Investor doplnil souhlasy vlastníků dotčených pozemků 
s provedení stavby. 
 
Vodoprávní úřad posoudil podané námitky účastníka řízení a zahrnul tyto do podmínek 
stavebního povolení. 
 
Souhlas místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán 
odborem stavebním Městského úřadu Bohumín dne 2.5.2018 pod sp. zn. 
MUBO/18177/2018/STAV/Ja.                                    
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Podmínky stanovené ve výrokové části vyplývají z vyjádření organizací:  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha č. j.  787701/17 ze dne 7.12.2017,, GasNet, 
s.r.o. Brno zn. 5001634707 ze dne 29.12.2017, Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a. s. zn.  9773/V026515/2017/GE ze dne 18.10.2017, ČEZ Distribuce, a. s. Děčín 
zn. 0100859604 ze dne 16.1.2018 a zn. 1096015742 ze dne 12.12.2017, Městský úřad 
Bohumín, odbor životního prostředí s služeb č. j. MUBO/44302/2017/ŽPS/PaR ze dne 
10.11.2017, BM servis a.s. Bohumín zn. PO-1062/2017 ze dne 14.8.2017, Archeologický 
ústav AV ČR, Brno, v.v.i. zn. ARUB/5671/17, ARUB/5672/17 ze dne 19.10.2017 
 
Návrh byl dále doložen vyjádřením:  
ČEZ Teplárenská, a.s. Praha, odd. Dětmarovice ze dne 24.8.2017, Telco Pro Services, a.s. 
Praha zn. 0200697274 ze dne 16.1.2018, T-Mobile Czech Republic a.s. Praha  zn. 
E26760/2017 ze dne 2.8.201, ČD – Telematika a.s. Praha  č.j. 1201712165 ze dne 4.8.2017, 
Veolia Energie ČR, a.s. zn. REVM/20170802-001 ze dne 3.8.2017, UPC Česká republika, 
s.r.o. Praha  v zast. InfoTel ze dne 4.8.2017, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Ostrava č.j. 
EGV 798/2017 ze dne 8.8.2017, Vodafone Czech Republic a.s. Praha  zn. 170802-
093851353 ze dne 2.8.2017, Rio Media a,s, zn. VYJRIO-2017-01167-01 ze dne 4.12.2017, 
Dial Telecom a.s. Praha  zn. CR 512327 ze dne 4.8.2017, Itself s.r.o. Brno  č.j. 17/003465 ze 
dne 21.8.2017, Město Bohumín odbor majetkový zn. MUBO/31468/2017/02/MAJ/Hra ze dne 
4.8.2017, PODA a.s. Ostrava  zn. TaV/1359/2017/Vo ze dne 22.9.2017, BM servis a.s. 
Bohumín zn. PO-1017(/2017 ze dne 4.8.2017, Povodí Odry, státní podnik zn. 
19293/923/2/842/2017 ze dne 4.1.2018, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 
kraje, územní pracoviště Karviná č. j. S-KHSMS 64115/2017/KA/HOK ze dne 27.12.2017, 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Karviná zn. HSOS-11332-
2/2017 ze dne 6.11.2017, Městský úřad Bohumín, odbor majetkový č. j. 
MUBO/50475/2017/STAV/St ze dne 10.1.2018, Městský úřad Bohumín, odbor stavební sp.. 
zn.  MUBO/42244/2017/STAV/St ze dne 15.11.2017, Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje 
a investic sp.. zn.  MUBO/42244/2017/STAV/St ze dne 15.11.2017 
 
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal další důvody, které by bránily vydání stavebního 
povolení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů:  
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,  130 00 Praha 3    
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169,  709 45 Ostrava   
- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,  602 00 
Brno 4 
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,  405 02 Děčín  
- BM servis a. s. Krátká 775 Bohumín-Nový Bohumín  735 81 
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Úprkova ul.1 Ostrava  
702 23 
- Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
- .osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 737/1, 746, 439, 440, 438, 436, 437, 427, 428, 424, 425, 411/1,412/1, 409/32, 409/3, 
409/2, 395, 397/1, 397/2, 393/1, 390/1, 380/3, 380/1, 379, 378, 377, 374, 368, 367, 366, 365, 
353/1, 352, 351, 349/1, 342/1, 342/3, 341/2, 2411/1, 796/2, 796/3, 751, 752, 754, 756/1, 758, 
761, 760, 763/2, 763/1, 764/2, 764/1, 765, 766/2, 766/1, 767/3, 769, 775, 773, 779, 777, 781, 
784, 788/2, 788/1, 787/2, 787/1, 791, 790, 793/2,, 793/3, 795, 798, 797, 799/2, 799/4, 802/4, 
800, 801 v kat. území Skřečoň 
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Údaje o vodoprávní evidenci: 
 
Údaje o právnické osobě:  
Obchodní název nebo firma:   Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
      a. s.  
Sídlo:       28.října 169,  709 45 Ostrava   
IČ:       451 93 665  
OKEČ:      ---- 
Telefon:     ---- 
 
      

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:   
Název vodního díla:  Bohumín – Skřečoň, ul. Blatná - rekonstrukce 

stoky beta Am, SO 01 Kanalizační stoka  
Identifikátor kraje:  CZ 081 
Název kraje:     Moravskoslezský 
Identifikátor obce:    599051 
Název obce:               Bohumín 
Identifikátor kat .území:    748871 
Název kat. území:    Skřečoň 
Parcelní čísla dle evidence KN: 620, 796/6, 796/5, 796/4, 796/1      
 
Rybí přechod:     ne 
Identifikátor vodního toku:   - 
Název vodního toku:    -  
Hydrologické pořadí:    2-03-03-012 
Hydrogeologický rajón:   153 
Říční km vodního toku:   - 
 
Přímé určení polohy: 
(konec stavby) - (souřadnice X, Y):  X =  1 095 139 Y = 463 037 
Přímé určení polohy:  
(začátek stavby) - (souřadnice X, Y): X =  1 095 052 Y = 463 619 
Výškopisné údaje (m.n. m.):   197,71 – 200,37 
 
Kategorie z hlediska TBD:   nepodléhá TBD 
Manipulační řád:    ne 
 
 

Údaje o předmětu rozhodnutí:   

 

Název kanalizace     
Povolované vodní dílo:    441 stoková síť 
Kanalizační soustava: 01 kanalizace pro veřejnou potřebu 
Charakter kanalizační soustavy: 02 oddílná 
Druh stokové sítě: 01 gravitační  
Celková délka stok (m) 590,4  
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm) 300 
Největší jmenovitá světlost stoky (mm) 600 
Počet povolovaných odlehčovacích komor 0 
Počet povolovaných čerpacích stanic 0 
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Zpracování provozního řádu uloženo: ne  
Zkušební provoz:    ne 
 
 
 
 
 
 
Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto rozhodnutí podle § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu může účastník 
řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným 
u Městského úřadu Bohumín. 
 
Podle § 82 odst. 1 správního řádu odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné 
a podle odst. 2 téhož ustanovení zákona musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 
odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho  
 
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 
odkladný účinek.  
 
Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.   
Stavební povolení ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnost, 
jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního 
povolení. 
 
 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Jeziorský, MBA v. r. 
vedoucí odboru životního  
prostředí a služeb 
 
Za správnost vyhotovení: Dagmar Olšarová 
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Toto stavební povolení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bohumín  
nejméně po dobu 15 dnů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyvěšeno dne................................................sejmuto dne....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí obdrží (doporučeně do vlastních rukou na doručenku): 
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   
2. Město Bohumín – majetkový odbor 
 
dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,  130 00 Praha 3    
4. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169,  709 45 Ostrava   
5. GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,  602 00 
Brno 4 
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,  405 02 Děčín  
7. BM servis a. s. Krátká 775 Bohumín-Nový Bohumín  735 81 
8. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Úprkova ul.1 Ostrava  
702 23 
9. Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
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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. 737/1, 746, 439, 440, 438, 436, 437, 427, 428, 424, 425, 411/1,412/1, 409/32, 409/3, 
409/2, 395, 397/1, 397/2, 393/1, 390/1, 380/3, 380/1, 379, 378, 377, 374, 368, 367, 366, 365, 
353/1, 352, 351, 349/1, 342/1, 342/3, 341/2, 2411/1, 796/2, 796/3, 751, 752, 754, 756/1, 758, 
761, 760, 763/2, 763/1, 764/2, 764/1, 765, 766/2, 766/1, 767/3, 769, 775, 773, 779, 777, 781, 
784, 788/2, 788/1, 787/2, 787/1, 791, 790, 793/2,, 793/3, 795, 798, 797, 799/2, 799/4, 802/4, 
800, 801 v kat. území Skřečoň 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 


