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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 

OZNÁMENÍ  
 

o zahájení společného územního a stavebního řízení a řízení o povolení k nakládání 
s vodami 
 
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 žadatelů, kterými 
jsou 
 
pan Martin Mintěl, datum narození 11.2.1973, bytem Náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 
708 00 Ostrava – Poruba 
a 
paní Aneta Mintěl, datum narození 21.11.1984, bytem Václava Košaře 104/18, 700 30 
Ostrava - Dubina 
 
byla zahájena řízení: 
 
I. dle ustanovení § 115 odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb., o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení  § 8 odst. 1 písm. b) 
bod 1  zákona č. 254/2001 Sb., a to k odběru podzemních vod v rámci stavby “Vrtaná 
studna na pozemku parc. č. 3834/2 na k. ú. Rychvald“ za účelem zásobování 
novostavby rodinného domu pitnou a užitkovou  vodou. 
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Žadatelé pan Martin Mintěl a paní Aneta Mintěl požádali o povolení k odběru podzemních 
vod v následujícím množství: 

  
prům.  [ l.s-1]     0,0056 
max.    [ l.s-1 ]    0,50 
max.  [ m3.měs-1]       14,4 
roční úhrn [m3.rok-1 ]   172,8 

 

Žádost je doložena vyjádřením Povodí Odry, státní podnik zn.: POD/17374/2018/9231/70.7 
ze dne 14.11.2018 a hydrogeologickým posudkem, který zpracoval RNDr. Miroslav Konečný, 
CSc. 
 
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. 
 
Dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., mají účastníci řízení právo vyjádřit 
v řízení své stanovisko. 

 
II. podle ustanovení § 94m zákona  č. 183/2006 Sb., společné územní a stavební řízení pro 

stavbu vodního díla  “Vrtaná studna na pozemku parc. č. 3834/2 na k. ú. Rychvald“  
 
Popis stavby: 
Je navržena stavba vrtané domovní studny o hloubce 28 metrů včetně přívodního 
vodovodního potrubí do rodinného domu. Vrt o průměru 300 mm bude vystrojen plastovou 
zárubnicí DN 160. V horní části bude provedeno zatěsnění bentonitem  do hl. 3,0 m. Zhlaví 
studny je navrženo z PP šachtice DN1000 s PP víkem na zámek. Ve zhlaví studny bude 
osazeno ponorné čerpadlo o výkonu 30 l/min. Voda bude jímána v typizované nádobě o 
objemu 50 litrů. Vodovodní potrubí je navrženo DN 25 o délce 4 m. 
 
Stavba vodního díla je navržena na pozemku parc. č. 3834/2 na k. ú. Rychvald. 
 
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.  
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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  
 
 
Obdrží:  
 
- účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (na doručenku): 
Martin Mintěl, náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00 Ostrava - Poruba 
Aneta Mintěl, Václava Košaře 104/18, 700 30 Ostrava – Dubina 
prostřednictvím Ing. Martin Blahut, Povětronní 880/8, 724 00 Ostrava – Stará Bělá 
 
- účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (na doručenku): 
Ing. Hana Bujasová, Hulvácká 2822/22, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Irena Hodečková, Vyhlídková 1081, 735 32 Rychvald 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
 
Ostatním účastníkům se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. 
Veřejnou vyhláškou se doručuje ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
neznámým osobám,  potenciálním dědicům po paní Jeleně Jedličkové, vlastníku sousedního 
pozemku parc. č. 3835/1 včetně nemovitostí na pozemku parc. č. 3835/2 a 3835/3 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 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování, Masarykova 
158, 735 81 Bohumín 
 
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 
úřadu Rychvald po dobu nejméně 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                  Sejmuto dne: 
 
 
 

 


