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Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Veřejná vyhláška

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný podle
ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně
příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako
speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) obdržel dne 17.01.2018 žádost investora Obec Smilovice, IČ 005 76 905 se sídlem
Smilovice č. p. 13, 739 55 Smilovice u Třince v zastoupení na základě plné moci společnost Vodní
zdroje Ekomonitor, IČ 150 53 695, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“) o stavební
povolení k vodním dílům „Smilovice – posílení řadu, optimalizace náhradního zdroje SmVaK a
nové řady“ na pozemcích parc. č. 54/1, 62, 285/3, 722/2, 722/22, 722/27, 722/28, 1648/2, 1727,
1732/1, 1897, 1936, 1940 , 1949, 2268, 2442 v k. ú. Smilovice u Třince obce Smilovice u Třince.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Obsahem žádosti jsou tyty stavební objekty
SO 04 Posílení řadu a optimalizace náhradního zdroje SmVaK. V rámci tohoto stavebního
objektu bude vybudován nový vodovodní řad PE 100 RC DN80 v délce cca 531,68 metrů.
Tento vodovodní řad nahradí stávající vodovodní řad „5“. Dále bude vybudován „X1“ z PE
100 RC DN80 v délce cca 248,72 metrů.
SO 05 Nové řady. Navrženo je vybudování vodovodních řadů „X2“ z PE 100 RC DN80 v délce
cca 319,06 metrů a prodloužení řadu „X3“ z PE 100 RC DN80 v délce cca 244,69 metrů.
Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 08.01.2018 pod č.j. OH/03086/2017/SÚ/Da stavebním
úřadem, Obecního úřadu Hnojník a nabylo právní moci dne 06.02.2018.
Za účastníky stavebního řízení veřejnou vyhláškou speciální stavební úřad označil podle
§ 109 písm. a) až d) stavebního zákona:
a) stavebník:
- Obec Smilovice, IČ 005 76 905 se sídlem Smilovice č. p. 13, 739 55 Smilovice u Třince
v zastoupení na základě plné moci společnost Vodní zdroje Ekomonitor, IČ 150 53 695,
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:
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c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:
- Obec Smilovice, Smilovice č. p. 13, 739 55 Smilovice u Třince (pozemek č. 722/27, 1732/1,
1897, 2268 v k. ú. Smilovice u Třince),
- Ing. Lorenc Bruno, Mjr. Nováka 1268/25, 70030 Ostrava (pozemek č. 54/1, 1648/2 v k. ú.
Smilovice u Třince),
- Ing. Milan Paľo a Ing. Hana Paľo, Smilovice č. p. 222, 739 55 Smilovice u Třince (pozemek
č. 54/1, 722/28, 1648/2 v k. ú. Smilovice u Třince),
- Bronislav Suchanek, Smilovice č. p. 35, 739 55 Smilovice u Třince (pozemek č. 62 v k. ú.
Smilovice u Třince),
- Gustav Matula, Smilovice č. p. 239, 739 55 Smilovice u Třince (pozemek č. 722/2 v k. ú.
Smilovice u Třince),
- Lenka Kulnigová, Řeka č. p. 174, 739 55 Řeka (pozemek č. 285/3 v k. ú. Smilovice u
Třince),
- Jakub Toman a Lucie Tomanová, Polní 1798/41, 73701 Český Těšín (pozemek č. 1936
v k. ú. Smilovice u Třince),
- Martina Lyčková, Smilovice č. p. 53, 739 55 Smilovice u Třince (pozemek č. 1940, 2242
v k. ú. Smilovice u Třince),
- Pavel Riedel a Hana Riedlová, Smilovice č. p. 11, 739 55 Smilovice u Třince (pozemek č.
2242 v k. ú. Smilovice u Třince),
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena:
podle § 109 písm. e) a f) v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona:
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno:
- 2450,2447, 2441, 2437, 2435, 2425, 2119, 2420, 2417, 285/9, 285/6, 285/13, 285/2, 180,
285/5, 285/4, 285/11, 285/12, 282/2, 282/5, 282/4, 282/3, 2233, 2237, 2255, 2285, 2320,
311/12, 311/13, 311/14, 2368, 311/17, 311/4, 311/5, 311/21, 311/25, 311/20, 2407, 2408,
311/16, 311/2, 2421, 2423, 2424, 2426, 2432, 2439, 2444, 2448/1, 1932, 1950, 1927, 1941,
1945, 48/2, 722/4, 722/26, 48/3, 57/3, 49/1, 54/2, 57/1, 57/4, 16, 14, 65/7 v k. ú. Smilovice u
Třince.
f) Ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
podle § 115 odst. 4 vodního zákona:
Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního
úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí:
Obec Smilovice, IČ 005 76 905 se sídlem Smilovice č. p. 13, 739 55 Smilovice u Třince
Za dotčené orgány pak speciální stavební úřad označil:
- Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61
Třinec,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Frýdek Místek, , Id DS: spdaive
- Krajský hygienický stanice Moravskoslezského kraje Ostrava, ÚO Frýdek Místek, Id DS:
w8pai4f
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále „správní řád“) a jako věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zák. 254/2001 Sb., o
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vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písmeno
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 3 správního řádu, § 115
vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení.
Vzhledem k tomu, že žádost a předložené doklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení
stavby a stavebnímu úřadu jsou známy poměry staveniště, upouští dle ust. § 112 odst. 2
stavebního zákona speciální stavební úřad od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení
a dotčené orgány mohou uplatnit námitky nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení.
Účastníci řízení můžou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a
užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního
právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly
být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání
územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu se mohou účastníci řízení
vyjádřit před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům.
Další poučení:
V souladu s ustanovením § 38 správního řádu mohou účastníci řízení nahlížet do spisu na (odboru
životního prostředí a zemědělství MěÚ Třinec v úředních dnech pondělí, středa 8:00 – 17:00 hodin,
kanc. č.115), v případě, že využijete k nahlížení do podkladů rozhodnutí jiných pracovních dnů,
doporučujeme sdělit tuto skutečnost na telefonní číslo 558 306 326.
Účastníci řízení mají právo činit výpisy a na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho
části (§ 38 odst. 4 správního řádu), za úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí
písemnou, nebo ústní do protokolu. Zástupce vystupuje v řízení jménem zastupovaného. Z úkonů
zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému (§ 33 a 34 správního řádu).
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen na požádání oprávněné úřední osoby předložit
průkaz totožnosti (OP), případně jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení, datum
narození a adresu trvalého pobytu (§ 36 odst. 4 správního řádu).
Účastníci jsou povinni správnímu orgánu poskytovat veškerou potřebnou součinnost při opatřování
podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu).

Radim Tesarčík, DiS.
referent odboru ŽPaZ

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Rozdělovník
Účastníci řízení:
Oznámením do vlastních rukou
- Obec Smilovice v zast. Vodní zdroje Ekomonitor, ID DS: 3v8a5db
- Ing. Lorenc Bruno, Mjr. Nováka 1268/25, 70030 Ostrava
- Ing. Milan Paľo, Smilovice č. p. 222, 739 55 Smilovice u Třince
- Ing. Hana Paľo, Smilovice č. p. 222, 739 55 Smilovice u Třince
- Bronislav Suchanek, Smilovice č. p. 35, 739 55 Smilovice u
- Gustav Matula, Smilovice č. p. 239, 739 55 Smilovice u Třince
- Lenka Kulnigová, Řeka č. p. 174, 739 55 Řeka
- Jakub Toman, Polní 1798/41, 73701 Český Těšín
- Lucie Tomanová, Polní 1798/41, 73701 Český Těšín
- Martina Lyčková, Smilovice č. p. 53, 739 55 Smilovice u
- Pavel Riedel, Smilovice č. p. 11, 739 55 Smilovice u Třince
- Hana Riedlová, Smilovice č. p. 11, 739 55 Smilovice u Třince
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ID DS: qa7425t
- ČEZ Distribuce, a.s., ID DS: v95uqfy
- GridServices, s.r.o., ID DS: jnnyjs6
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ID DS: 4xff9pv
- Povodí Odry, s. p., ID DS: wwit8gq
- Lesy České republiky, s.p., ID DS: e8jcfsn
Oznámení doručením veřejnou vyhláškou
- Obec Smilovice, ID DS: 9h3bq4x
Dotčené orgány (datová schránka):
- Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ, ID DS: 4anbqsj,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Frýdek Místek, Id DS: spdaive
- Krajský hygienický stanice MSK Ostrava, ÚO Frýdek Místek, Id DS: w8pai4f
S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka):
- Městský úřad Třinec, ID DS: 4anbqsj,
- Obecní úřad Smilovice, ID DS: 9h3bq4x
Na Vědomí
- Obecní úřad Hnojník, ID DS: stdbeca
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