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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  
 
„Kanalizace a vodovod prodloužení ul. Anenská Záblatí, SO 01 Gravitační kanalizace, 
SO 02 Výtlačný řad kanalizace, SO 03 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. 966/3, 1523, 1524 v katastrálním území 
Záblatí u Bohumína. 
 
Popis stavby: 
SO 01 Gravitační kanalizace 
Řad „1“ z potrubí PVC SN 12 DN 300 délky 99,25 m, řad „2“  z potrubí PVC SN 12 DN 300 
délky 58,00 m. 
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SO 02 Výtlačný řad kanalizace 
Výtlačný řad „1“ z potrubí HDPE DN 50 (63 x 5,8,) SDR 11 délky 116,50 m, výtlačný řad „2“ 
z potrubí HDPE DN 50 (63 x 5,8,) SDR 11 délky 157,00 m. 
 
SO 03 Vodovodní řad 
Z potrubí HDPE DN 80 (90 x 8,2) SDR 11 délky 136,50 m. 
 
Řízení se zahajuje na základě žádosti podané dne 31.5.2018 investorem stavby Město 
Bohumín, Masarykova 158,  735 81  Bohumín  IČ  002 97 569 v zastoupení Ing. Jitkou   
Ptoškovou, Družstevní 791, 735 81  Bohumín. 
  
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 27.6.2018. 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 27.6.2018 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 „Kanalizace a vodovod prodloužení ul. Anenská Záblatí, 
SO 01 Gravitační kanalizace, SO 02 Výtlačný řad kanalizace, SO 03 Vodovodní řad“. 
K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  
 
 
Odůvodnění  
 

Dne 31.5.2018 bylo na základě žádosti právního subjektu Město Bohumín, Masarykova 158,   
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735 81  Bohumín  IČ  002 97 569 v zastoupení Ing. Jitkou  Ptoškovou,, Družstevní 791, 
735 81  Bohumín zahájeno vodoprávní řízení ve věci vydání stavebního povolení k vodnímu 
dílu „Kanalizace a vodovod prodloužení ul. Anenská Záblatí, SO 01 Gravitační kanalizace, 
SO 02 Výtlačný řad kanalizace, SO 03 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.                                    
 
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 6.6.2018 pod číslem jedn. MUBO/22597/2018 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 Město Bohumín, Masarykova 158,  735 81  Bohumín  
IČ  002 97 569 v zastoupení Ing. Jitkou Ptoškovou, Družstevní 791, 735 81  Bohumín bylo 
dne 24.11.2017 zahájeno vodoprávní řízení ve věci vydání stavebního povolení k vodnímu 
dílu „Kanalizace a vodovod prodloužení ul. Anenská Záblatí, SO 01 Gravitační 
kanalizace, SO 02 Výtlačný řad kanalizace, SO 03 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  
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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: 
 
pondělí 2.7.2018 v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin 
středa 4.7.2018 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. Město Bohumín, Masarykova 158,  735 81  Bohumín  IČ  002 97 569 
v zastoupení                         
Ing. Jitka Ptošková, Družstevní 791, 735 81  Bohumín  
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Úprkova ul.1 Ostrava  
702 23 
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dle ust. § 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 
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. Město Bohumín – majetkový odbor 
8. BM servis a. s. Krátká 775 Bohumín-Nový Bohumín  735 81 
 
dotčené orgány 
9. Městský úřad Bohumín – odbor stavební 
10.Městský úřad Bohumín – odbor dopravy 
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. 967/9, 962, 963, 967/11, 967/12, 967/13, 967/14, 948, 947, 967/16, 945/2, 945/1, 
946, 940/1, 949/7, 949/6, 949/2, 949/5, 949/4, 961, 960, 1210/8, 1210/7, 1210/2, 1210/3, 
1210/4, 950, 953, 951, 952, 955, 956, 1264, 1263, 1214, 1213, 1212, 1211, 1482/5, 1482/20, 
1482/16 v kat. území Záblatí u Bohumína 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


