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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

OZNÁMENÍ  
 

o zahájení společného územního a stavebního řízení 
 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 
Sb.“)  a místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) a jako příslušný  stavební úřad  
dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., a dle ustanovení § 94 odst. 1  zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) oznamuje podle § 94m,  že na základě návrhu žadatele, kterým 
je 
 
Ing. Vladimír Zvonař, datum narození 22.04.1959, bytem Dvořákova 864, 735 81 
Bohumín 
 
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla „Prodloužení 
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2986/3, 2993, 3018/33, 3018/34 na k. ú. Dolní 
Lutyně“. 
 

Popis stavby: 
Je navržena stavba prodloužení vodovodního řadu DN 80 PE, který bude sloužit pro 
zásobování výstavby 7 RD pitnou vodou.  Vodovod je navržen z potrubí HDPE100RC 
SDR11 PE D90. Napojení na vodovodní řad DN80 PE v majetku společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a bude provedeno výřezem. Vodovod 
bude ukončen podzemním hydrantem pro odkalení a odvzdušnění.   
Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm, zásyp je navržen pískem do výše 300 
mm nad vrchol potrubí a zához vytěženou zeminou. Nad potrubím bude uložen  měděný 
identifikační vodič průřezu 4 mm2. Na obsyp bude položena bílá výstražná folie.  
Stavba kříží přivaděč pitné vody DN400 O (Ludgeřovice – Doubrava) a VTL plynovod. 
V šířce ochranného pásma přivaděče a plynovodu je navrženo uložit vodovod do chráničky 
z PE 125x4,8. 
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Stavba vodního díla je navržena na pozemcích parc. č. 2986/3, 2993/1, 2993/3, 3018/33, 
3018/34 na k. ú. Dolní Lutyně. 
 
Vodoprávní úřad upouští ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,  
od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště  a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. 
 
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 a dotčené orgány svá závazná stanoviska 
v termínu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K později uplatněným námitkám a 
závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. 
 
Účastníci řízení mohou využít možnosti podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 
Sb., vyjádřit se před vydáním rozhodnutí  k jeho podkladům, a to v termínu do 5 dnů po 
skončení lhůty stanovené pro podání námitek.  
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu 
Městského úřadu Bohumín  plnou moc.  
 
 
Poučení: 
 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení a důvody podání námitek.  
Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li 
sám stavebníkem,  nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,  
není-li sám stavebníkem, nebo osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům  nebo stavbám na nich může být 
společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci,  způsobu provádění a užívání stavebního záměru, nebo 
požadavkům dotčených orgánů,  pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo 
jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  
Obec může uplatnit ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů 
obce.  
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního  právního předpisu zabývá.  
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.   
 
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
 
 

 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
Ing. Jan Jeziorský, MBA  v. r.    
vedoucí odboru 
životního prostředí a služeb  
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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 Obecního úřadu Dolní Lutyně se 
písemnost oznamuje. 
 
Obdrží:  
 
- účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (do vlastních rukou): 

• Ing. Vladimír Zvonař, Dvořákova 864, 735 81 Bohumín 
prostřednictvím Ing. Margita Gříbková, Hraniční 257, 735 52 Bohumín - Záblatí 
 
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (do vlastních rukou): 

• Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 7356 53 Dolní Lutyně 
• Petr Marosz, Luční 643, 735 53 Dolní Lutyně 
• Roman Otawa, Luční 1128, 735 53 Dolní Lutyně 
• Magdalena Otawová, Luční 1128, 735 53 Dolní Lutyně 
• Eva Kurtiová, Luční 445, 735 53 Dolní Lutyně 
• www.starkcz.com, s. r. o., Koperníkova 872, 735 81 Bohumín 
• Bedřich Šimoňak, Amelinová 558, 735 53 Dolní Lutyně 
• ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 
• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/69, 708 00 

Ostrava 
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3 
• GasNet, s.r.o., prostřednictvím Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
• Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků a současně se doručuje 
osobám neznámého pobytu, doručuje se ostatním účastníkům řízení dle  § 27 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb. toto oznámení dle ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou 
vyhláškou.   
 
účastníci řízení – vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich (včetně staveb technické 
infrastruktury), může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo 
má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., identifikováni značením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí: 
k. ú. Dolní Lutyně, parc. č.: 2994, 2995, 2996, 2977, 2982/2, 2986/1, 2986/2, 2986/4, 2986/8, 
2986/15,  2988, 2989, 2990, 2991/1,  2991/2, 2992, 3018/1, 3018/2, 3018/7, 3018/8, 3018/10, 
3018/26, 3018/27, 3018/28, 3018/32, 3019, 3033, 3069.  
 
- dotčené orgány 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 
702 00 Ostrava 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
Obecní úřad Dolní Lutyně, silniční správní úřad, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování 
Obecní úřad Dolní Lutyně, stavební úřad, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně 
 
Dále obdrží Obecní úřad Dolní Lutyně se žádostí o vyvěšení na úřední desku a  vrácení zpět 
s potvrzením o vyvěšení.  
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bohumín a Obecního 
úřadu Dolní Lutyně po dobu nejméně 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                Sňato dne:                            

 


