
MĚST SKÝ ÚŘAD BO HUMÍN  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 

 
 

RESIDOMO, s. r. o. 
IČO 052 53 268 
Gregorova 2582/3 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
prostřednictvím 
pan Marián Dodulík 
adresa pro doručování: 
RESIDOMO, s. r. o. 
Gregorova 2582/3 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
 

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

MUBO/23699,23707/2018/02/ŽPS/Cr 
MUBO/31268/2018 

Vyřizuje: Iva Crhová 
Tel.: 596 092 198 
E-mail: crhova.iva@mubo.cz 

Datum: 27.07.2018 

 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení 
 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 
Sb.“), jako příslušný speciální stavební úřad  dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 
Sb. a dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a místně 
příslušný úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) oznamuje, že na základě návrhu žadatele, 
kterým je právní subjekt 
 
RESIDOMO, s. r. o., IČO 052 53 268, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava 
 
byla zahájena vodoprávní řízení:  
 
1. dle ustanovení § 115 odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb.,  o povolení k nakládání s  vodami dle § 8 odst. 1 písm. c)   zákona č. 254/2001 Sb. – 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souvislosti se stavbou „ČOV a 
související kanalizace, Michálkovická 1558, 1559, 1560 - Rychvald“   

 
Jedná se o vypouštění odpadních vod z bytových domů č. p. 1558, 1669 a 1560, Rychvald  
předčištěných v čistírně odpadních vod typu BIOCLEANER BC60 do vod povrchových – 
vodního toku Orlovská Stružka, v úrovni ř. km 6.51,  na pozemku parc. č. 2734/2 na k. ú. 
Rychvald, okres Karviná, kraj Moravskoslezský, ČHP 2-03-02-006, hydrogeologický rajon 
2261. 
 
Doba, na kterou je povolení k nakládání žádáno: 10 let  
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Žadatel v žádosti o povolení k nakládání s vodami uvádí následující množství a kvalitu 
vypouštěných odpadních vod:   
 
množství:  
 
prům.  ( l/s)           0,12 
max.   ( l/s)         13,50 
max.   (m3/měs)       600,00 
roční úhrn (m3/rok)    3 800,00 

 
kvalita: 
 
    ukazatel  hodnota „p“ (mg/l)    hodnota „m“ (mg/l) 
    CHSKCr            150              220 
    BSK5              40                80 
    NL              50                80 

 

Žádost je doložena stanoviskem Povodí Odry, státní podnik zn.: 18035/92323/57.2017 ze 
dne 23.11.2017. 

Dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., mají účastníci řízení právo vyjádřit 
v řízení své stanovisko. 

V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., mohou účastníci řízení či jejich 
zástupci  nahlížet do příslušné dokumentace a podkladů 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 stanovené úřední dny a  hodiny po předchozí telefonické 
dohodě – Iva Crhová, tel. č. 596 092 198). 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru životního 
prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín plnou moc. 
 

2. dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., a dle ustanovení § 112 zákona 
č. 183/2006 Sb., o povolení stavby vodního díla „ČOV a související kanalizace, 
Michálkovická 1558, 1559, 1560 - Rychvald“  dle ustanovení § 15 odst. 1  zákona 
č. 254/2001 Sb., a dle ustanovení §§ 109 – 115 zákona č. 183/2006 Sb. 

 
Popis stavby: 
Jedná se o stavbu nové čistírny odpadních vod pro odkanalizování tří bytových domů, která 
nahradí stávající septik.  Čistírna bude napojena na stávající  jednotnou kanalizaci DN250 
zaústěnou do Orlovské Stružky.   
Je navržena biologická čistírna odpadních vod typu BIOCLEANER BC 60 pro 57 EO, která 
bude osazena do stávající konstrukce septiku na betonovou desku provedenou na 
kameninovém podsypu. ČOV je tvořena plastovou nádrží o rozměrech 4,25 x 2,41 x 3,49 m 
včetně nástavce o výšce 1,0 m. ČOV bude napojena na stávající přítokové potrubí od 
bytových domů, odtokové potrubí je navrženo DN 150 KG o délce 9,55 m. Za ČOV bude 
osazena revizní šachta DN425.  
Dmychadlo bude umístěno  u ČOV v podzemní plastové schránce. Přípojka NN o délce 28 m 
bude napojena na rozvod domu č. p. 1558.  
Součástí stavby je zrušení stávajícího betonového monolitického septiku o rozměrech 9,0 x 
6,0 m a hloubce 3,5 m. Septik bude vyčerpán, vydezinfikován a bude odstraněn jeho strop 
v celém půdorysu a  vybourány venkovní stěny cca 0,50 m pod terén. 
 

Stavba vodního díla je navržena na pozemku parc. č. 2763 na k. ú. Rychvald.  
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Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., upouští vodoprávní úřad 
Městského úřadu Bohumín od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře 
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby vodního díla. 

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ustanovením § 38 zákona 
č.500/2004 Sb., nahlížet do příslušné dokumentace a podkladů  ve dnech pondělí a středa 
v době od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin u odboru životního prostředí a služeb 
Městského úřadu Bohumín, I. patro, dveře č. 211 (mimo stanovené úřední dny a  hodiny po 
předchozí telefonické dohodě – Iva Crhová, tel. č. 596 092 198). 
 
Účastníci řízení  mohou uplatnit  své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě určené speciálním 
stavebním úřadem v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., a 
ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., usnesením spis. zn: 
MUBO/23699/2018/02/ŽPS/Cr ze dne 27. července 2018. Vodoprávní úřad zároveň 
upozorňuje, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
 
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., mohou dotčené orgány uplatnit 
závazná stanoviska ve lhůtě, která je účastníkům řízení stanovena samostatným usnesením, 
tj. do 20. srpna 2018.  K později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. 
 
Dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., mohou účastníci řízení uplatnit 
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést  stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě. 
 
Dle ustanovení § 114  odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., se nepřihlíží  k námitkám účastníků 
řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního 
plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření 
o asanaci území. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu 
Městského úřadu Bohumín plnou moc.  
 
 
II.  USNESENÍ 
 
Výroková část 
 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb.,  a místně 
příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,  a jako příslušný speciální stavební 
úřad  dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., a dle ustanovení § 15 odst. 2 
zákona č.183/2006 Sb., 
 
určuje 
 
podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., a ustanovení § 39 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., účastníkům řízení: 
 

1. RESIDOMO, s. r. o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
2. WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED, id. č. 05650152, 1, King´s Arms Yard, 

EC2R 7AF London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
3. Dušan Kožušník, Myslivecká 1478, 735 32 Rychvald 
4. Hedvika Kožušníková, Myslivecká 1478, 7356 32 Rychvald 
5. možní dědicové po p. Aloisi Kocurovi, Na Bažantnici 1564, 735 06 Karviná – Nové 

Město 



spis.zn MUBO/23699/2018/02/ŽPS/Cr 

 4 

 

lhůtu do 20. srpna 2018  

 
k uplatnění  námitek, popřípadě důkazů v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., k vodoprávnímu řízení o povolení stavby vodního díla „ČOV a související 
kanalizace, Michálkovická 1558, 1559, 1560 - Rychvald“. K později podaným námitkám, 
popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. 
 
Odůvodnění 
 
Na základě žádosti stavebníka, kterým je právní subjekt RESIDOMO, s. r. o.,  IČO 052 
53 268, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava v zastoupení pan 
Marián Dodulík, datum narození 14.10.1985, bytem Dlouhá třída 490/49, Havířov - Město  
bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního 
díla „ČOV a související kanalizace, Michálkovická 1558, 1559, 1560 - Rychvald“   dle 
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., a dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 
Sb.  
 
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., mohou účastníci řízení uplatnit 
v řízení námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě stanovené speciálním stavebním úřadem. Proto 
odbor  životního  prostředí  a služeb  Městského  úřadu  Bohumín  jako  věcně a místně 
příslušný speciální stavební úřad  současně s oznámením  o  zahájení řízení ze dne 
27. července 2018, spis. zn.: MUBO/23699/2018/02/ŽPS/Cr určil účastníkům řízení 
v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., a ustanovením § 39 zákona 
č. 500/2004 Sb., 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 mohou účastníci řízení  podat dle ustanovení § 76 odst. 5 zákona 
č. 500/2004 Sb.,  odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí a služeb 
Městského úřadu Bohumín. V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu usnesení 
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo 
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání se 
podává potřebném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu 
Bohumín. 
Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 zákona 
č. 500/2004 Sb., odkladný účinek. 
 

 

III.  VYJÁDŘENÍ  k podkladům rozhodnutí 
 
Na základě žádosti stavebníka právního subjektu RESIDOMO, s. r. o. byla zahájena 
vodoprávní řízení:  
 
1. dle ustanovení § 115 odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb.,  o povolení k nakládání s  vodami dle § 8 odst. 1 písm. c)   zákona č. 254/2001 Sb. – 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souvislosti se stavbou „ČOV a 
související kanalizace, Michálkovická 1558, 1559, 1560 - Rychvald  

 
2. dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., a dle ustanovení § 112 zákona 

č. 183/2006 Sb.,  o povolení stavby vodního díla „ČOV a související kanalizace, 
Michálkovická 1558, 1559, 1560 - Rychvald“  dle ustanovení § 15 odst. 1  zákona 
č.254/2001 Sb., a dle ustanovení §§ 109 až 115 zákona č. 183/2006 Sb. 
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Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: 
 
ve středu 22. srpna 2018  v době od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
v pondělí 27. srpna 2018  v době od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
 
v kanceláři č. 211 v I. poschodí budovy Městského úřadu Bohumín. 
 
V případě, že ve stanoveném termínu nevyužijete tohoto práva k vyjádření k podkladům, 
máme za to, že nepovažujete za potřebné se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu 
Městského úřadu Bohumín dle ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb.,  plnou moc.  
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
Ing. Jan Jeziorský, MBA  v. r. 
vedoucí odboru 
životního prostředí a služeb                                                                                               
 
Obdrží:  
 
- účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami: 
dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:  

1. RESIDOMO, s. r. o. prostřednictvím pan Marián Dodulík, adresa pro doručování 
RESIDOMO, s. r. o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava  - Moravská Ostrava  

 
dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.: 

2. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
- účastníci řízení o povolení stavby vodního díla  
dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb: 

1. RESIDOMO, s. r. o. prostřednictvím pan Marián Dodulík, adresa pro doručování 
RESIDOMO, s. r. o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava  - Moravská Ostrava  

 
dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb: 

2. WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED, id. č. 05650152, 1, King´s Arms Yard, 
EC2R 7AF London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

3. Dušan Kožušník, Myslivecká 1478, 735 32 Rychvald 
4. Hedvika Kožušníková, Myslivecká 1478, 7356 32 Rychvald 
5. možní dědicové po p. Aloisi Kocurovi, Na Bažantnici 1564, 735 06 Karviná – Nové 

Město (doručení veřejnou vyhláškou na úřední desce Městského úřadu Bohumín) 
 
Veřejnou vyhláškou se doručuje ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
neznámým osobám,  potenciálním dědicům po panu Aloisi Kocurovi, vlastníku sousedního 
pozemku parc. č. 2764 k. ú. Rychvald, kteří nejsou vodoprávnímu úřadu známi.  
Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se doručení veřejnou vyhláškou 
provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Bohumín.  Patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou. Na úřední desce Městského úřadu Rychvald se 
písemnost oznamuje. 
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- dotčené orgány: 
Městský úřad Rychvald, odbor výstavby a životního prostředí, Orlovská 678, 735 32 
Rychvald 
 
 
Dále obdrží Městský úřad Rychvald se žádostí o vyvěšení na úřední desku a  vrácení zpět 
s potvrzením o vyvěšení.  
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bohumín a Městského 
Vyvěšeno dne: úřadu Rychvald po dobu nejméně 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                  Sejmuto dne: 
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