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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostředí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednání návrhu opatření obecné povahy 

 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění Vás podle § 172 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
žádá o vydání stanoviska k návrhu opatření obecné povahy, který se týká stanovení záplavového 
území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Polančice, ČHP 2-01-01-153/1, 
v úseku ř. km 0,000 – 10,500, vodního toku  Rakovec, ČHP 2-01-01-153/1, v úseku ř. km    
0,000 – 2,800, vodního toku Křibí (bezejmenný tok), ČHP 2-01-01-153/1, v úseku ř. km 0,000 – 
0,100 a vodního toku Mexický potok (bezejmenný tok), ČHP 2-01-01-153/1, v úseku ř. km 
0,000 – 0,400.   
 
Stanovisko k návrhu opatření obecné povahy zašlete odboru ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy do 7 dnů ode dne obdržení tohoto návrhu. V případě, že v  tomto 
termínu odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy neobdrží vaše stanovisko, 
má za to, že k uvedenému návrhu nemáte připomínky. 
 
Příloha: Návrh opatření obecné povahy 
   
    
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Ing. Pavel Valerián, Ph.D.                                    
vedoucí odboru 
ochrany životního prostředí 
 
Rozdělovník: 

Dotčené orgány: 
- Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice (DS) 

  
   
   
 - dle rozdělovníku -  

   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/033347/12/OŽP/Ho 
Sp. zn.: S-SMO/014751/12/OŽP/4 
  
Vyřizuje: Ing. Horečka  
Telefon: +420 599 442 313  
Fax: +420 599 443 026 
E-mail: mhorecka@ostrava.cz 
  
Datum: 1.února 2012 
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- Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice (DS) 
- Městský úřad Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 74301 Bílovec 1 – stavební úřad (DS) 
- Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou, 1. května 1, 725 25 

Ostrava – stavební úřad (DS) 
- Magistrát města Ostravy – útvar hlavního architekta 
- Magistrát města Ostravy – odbor ochrany životního prostředí, orgán ochrany přírody  
- Magistrát města Ostravy – odbor stavebně správní  
 
Na vědomí: 
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava (DS) 
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