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I. OZNÁMENÍ 
zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška 
 
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, ve 
znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 zákona 
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že na návrh stavebníka, tj. právní subjekt 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ 
45193665, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla 
„Olbramice, ul. Hlavní – rekonstrukce vodovodního řadu“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu a dle § 115 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Předložený projekt řeší: 

rekonstrukci části stávajícího litinového vodovodního řadu DN 80 v obci Olbramice. Trasa 
rekonstrukce je vedena v silnici III/4654 ul. Hlavní. 
 
SO 01 Vodovod 

V rámci rekonstrukce vodovodního řadu je navrženo provést výměnu stávajícího litinového potrubí 
DN 80 za potrubí z tvárné litiny s cementovou výstelkou a vnějším pozinkováním s krycí modrou 
epoxidovou vrstvou s násuvnými hrdlovými spoji TYTON DN 80 v délce 187,0 m. Rekonstruovaný 
vodovod LT DN 80 má být napojen na začátku i na konci na stávající vodovodní potrubí LT DN 80 
osazením WAGA spojky č. 7992 DN 80 a F kusu DN 80. Pro možnost odstavení již rekonstruované 
části vodovodu má být na začátku i na konci osazeno šoupátko DN 80. Ve staničení km 0,02420 má 
být osazen podzemní hydrant ve funkci kalníku a ve staničení km 0,18520 má být osazen podzemní 
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hydrant ve funkci vzdušníku. Lomové body, šoupátka a hydranty mají být v terénu označeny 
orientačními tabulkami na oplocení. Po provedení nového řadu je navrženo přepojit přípojky na 
nový řad. Potrubí je navrženo pomocí výkopu uložit do lože (vel. zrn do 63 mm, bez ostrých hran) 
tl. 100 mm. Obsyp má být proveden do výšky 300 mm nad horní líc potrubí. Pro budoucí vytyčení 
trasy má být nad potrubí položen vodič CY min. průřezu 4 mm2, který má být vyveden volnou 
smyčkou bez přerušení jeho izolace pod poklopy zákopových souprav uzavíracích armatur. Na 
obsyp má být položena bílá výstražná fólie. Zásyp mimo komunikaci má být proveden výkopkem, 
v komunikaci hutněnou struskou. Po ukončení prací má být povrch dotčených ploch uveden do 
původního stavu. 
 
Vodovodní přípojky nejsou předmětem tohoto řízení. 
 
Stavba vodního díla je navržena na pozemku parc. č. (PK) 1052/1 díl 1 v k.ú. Olbramice. 
 
Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upouští od 
ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. 
 
Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do 
příslušné dokumentace a podkladů v době od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 15.30 hod u odboru 
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská 
Ostrava, III. patro, dveře č. 315. 
 
Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušné dokumentace a podkladů nahlédnout po předchozí 
telefonické domluvě. 
 
Dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení své námitky, popřípadě důkazy ve 
lhůtě určené speciálním stavebním úřadem v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 215/10/VH. Zároveň 
upozorňuje, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
 
Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska ve lhůtě, která je 
účastníkům řízení stanovena samostatným usnesením, tj. do 6. dubna 2010. K později uplatněným 
závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. 
 
Dle § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisům, může účastník řízení 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. 
 
Ve smyslu § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, 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 anebo územního opatření o asanaci území se nepřihlíží. 
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrana životního 
prostředí Magistrátu města Ostravy plnou moc. 
 
II. USNESENÍ  č. 215/10/VH 
a veřejná vyhláška 
 
Výroková  část 
 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrát města Ostravy, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 zákona 
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů,  
 
u r č u j e   
 
podle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, účastníkům řízení 
 
lhů tu  do 6. dubna 2010 
 
k uplatnění námitek v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k vodoprávnímu řízení o povolení změny dokončené 
stavby vodního díla „Olbramice, ul. Hlavní – rekonstrukce vodovodního řadu“. K později 
uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
 
Odůvodnění  
 
Na žádost žadatele, tj. právní subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se 
sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ 45193665, prostřednictvím právního subjektu Aqualia 
infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 64608042, 
bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci povolení změny dokončené stavby vodního díla 
„Olbramice, ul. Hlavní – rekonstrukce vodovodního řadu“. 
 
Dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě 
stanovené speciálním stavebním úřadem. Proto odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, současně s oznámením o zahájení 
řízení ze dne 10. února 2010, určil účastníkům řízení v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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 podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního 
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prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvedou v jakém rozsahu ho napadají a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je 
nepřípustné. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání 
v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy.   
 
Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. 
 
III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška 
 
Na žádost žadatele, tj. právní subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se 
sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ 45193665, prostřednictvím právního subjektu Aqualia 
infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 64608042, 
bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci povolení změny dokončené stavby vodního díla 
„Olbramice, ul. Hlavní – rekonstrukce vodovodního řadu“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 
sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto 
odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 
106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
jako příslušný speciální stavební úřad, dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dává možnost účastníkům řízení vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí ve dnech: 

7. dubna 2010 v době od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin 
8. dubna 2010 v době od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin 
9. dubna 2010 v době od 8.00 do 11.30 hodin  

na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. č. 8, Ostrava - 
Moravská Ostrava, III. patro, kancelář č. 315. 
 
V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního 
prostředí  Magistrátu města Ostravy plnou moc. 
 
- účastníci řízení 

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ 

45193665 
 
dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
2. osoby mající k dotčeným pozemkům a stavbám na nich právo vlastnické, včetně osob majících 

k těmto pozemkům a stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, a osob, které mají 
vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, včetně osob majících k těmto 
pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a tato práva mohou být navrhovanou stavbou 
přímo dotčena 
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Obdrží 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje 
se všem účastníků řízení oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí 
dle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších změn a doplnění, veřejnou vyhláškou. 
 
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení 
řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou. 
 
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce 
Obecního úřadu Olbramice se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. 
 
- dotčené správní orgány 
1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody 
2. MMO, odbor dopravy 
3. Městský úřad Bílovec, odbor výstavby (DS) 
4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (DS) 
5. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (DS) 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
Ing. Bc. Jan Vaněk 
vedoucí oddělení  
vodohospodářského stavebního úřadu 
 
Na vědomí: 
6. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. prostřednictvím Aqualia infraestructuras 

inženýring, s.r.o., k rukám ředitele společnosti ing. Stanislava Dolínka, Slavníkovců 571/21, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

 
- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky do 9. dubna 2010 a následné vrácení na 

odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy: 

7. MMO, odbor vnitřních věcí 
8. Obecní úřad Olbramice, úřední deska (DS) 
 
 

.........................................                                                   .......................................                                      
VYVĚŠENO                                                                        SŇATO 
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