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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
1. Oznámení o zahájení správního řízení 
 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 274/2001 Sb.“) a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) oznamuje podle 
ustanovení §  47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., že na návrh žadatele, kterým je město 
Bohumín, IČO 002 97 569, Masarykova 158, 735 81 Bohumín bylo zahájeno správní řízení 
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3  zákona č. 274/2001 Sb., ve věci schválení 
„Kanalizačního řádu stokové sítě města Bohumín“.  

V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., mohou účastníci řízení a jejich 
zástupci nahlížet do spisu v kanceláři č. 211 v I. poschodí budovy Městského úřadu Bohumín 
v úřední dny pondělí a středa v  době od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin (mimo 
úřední dny  po předchozí telefonické dohodě – Iva Crhová, tel. č. 596 092 198). 
 
Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., jsou účastníci řízení oprávněni 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. 
 
Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., mají účastníci řízení právo vyjádřit 
v řízení své stanovisko. 
 
 
2. Vyjádření k podkladům rozhodnutí 
 
Současně odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb. a 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., dává ve  smyslu ustanovení  § 36 odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., možnost účastníkům řízení  vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v termínu do 
22. srpna 2018. 
 
V případě, že ve stanoveném termínu nevyužijete tohoto práva na vyjádření se k podkladům, 
máme za to, že nepovažujete za potřebné se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu 
Městského úřadu Bohumín ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb.,  plnou moc.  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského  
úřadu Bohumín. 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
Ing. Jan Jeziorský, MBA  v. r.  
vedoucí odboru 
životního prostředí a služeb 
 
 
Obdrží: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 
- účastník řízení  dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (žadatel):  
1. Město Bohumín prostřednictvím Ing. Eva Drdová, Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
 
- účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správce dotčeného 
vodního toku): 
2.  Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 
3.  Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
4. Město Bohumín prostřednictvím odboru životního prostředí a služeb, Masarykova 158,   
735 81 Bohumín 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se 
účastníkům řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.  oznámení o zahájení 
řízení a výzva  dle ustanovení § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou. 
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Bohumín. 
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		2018-07-30T11:19:02+0000
	Ing. Jan Jeziorský
	vedoucí odboru




