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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. Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390, zastoupeného na základě plné moci 
právním subjektem HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, Brno, IČ 44961944, 
bylo dne 10. prosince 2009 zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „Dálnice 
D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná – velká odpočívka v km 139,200 – odpadní potrubí 
a vodovod pro odpočívku“ – SO 341 – odpad od ČOV 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: 
výstavbu kanalizace, která bude odvádět předčištěné odpadní vody (v čistírnách odpadních vod, 
které  jsou navrženy v rámci stavby „Čerpací stanice pohonných hmot na levostranné a 
pravostranné odpočívce Klimkovice stavby D4707 v km 129,200“- není předmětem tohoto 
vodoprávního řízení) prostřednictvím výustního objektu do vodního toku levostranný přítok 
vodního toku Sezina na pozemku parc.č. 1486 v k.ú. Olbramice. 
 
Kanalizace je navržena jako gravitační z potrubí z žebírkovaného PP DN 300 v délce 678,5 m. 
Křížení s dálnicí je navrženo realizovat protlakem. V místě protlaku je potrubí navrženo z trub 
kameninových DN 300 v délce 36,95 m. Celková délka navrhované kanalizace je 715,45 m. 
Na trase je navrženo realizovat 17 revizních kanalizačních šachet Š1-Š17. Kanalizační šachty jsou 
navrženy typové z monolitických prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm, opatřených stupadly s PE 
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Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: SMO/096869/10/OŽP/Po 
Sp. zn.: S-SMO/132917/09/OŽP/11 
  
Vyřizuje: Ing. Poláchová 
Telefon: +420 599 442 506 
Fax: +420 599 443 026 
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povlakem. Dno šachet je navrženo rovněž prefabrikované se žlábkem usměrňující průtok. Podestu 
ve dně a kynetu je navrženo obložit plastovou vystýlkou. Poklopy šachet jsou navrženy plastové a 
budou vyvedeny 300 mm nad terén.  
Výustní objekt je navržen monolitický, obložený lomovým kamenem. Na vyústění je navrženo 
navázat zpevněním z lomového kamene (80-120 kg) na sucho s urovnaným lícem a vyklínovanými 
spárami. Opevnění koryta je navrženo ukončit příčnými prahy z kamene o váze 200 kg uloženými 
kolmo do země. Dále je navrženo stávající koryto dotčeného vodního toku pročistit od nánosů 
v délce 20 m nad a 100 m pod zaústěním předmětného stavebního objektu SO 341.                                       
 
 
Stavbu vodního díla je navrženo realizovat na pozemcích parc.č. 1490, 1457, 1489 a 1486 v k.ú. 
Olbramice a na pozemcích parc.č. 1804, 1810, 1694/39 a 1694/1 v k.ú. Bravantice. 
 
 
Ve smyslu ustanovení § 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 ustanovením § 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 a od 12.30 do 15.00               
u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám.8, Ostrava - 
Moravská  Ostrava,  III. patro,  dveře  č. 316. 

 
Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušné dokumentace a podkladů nahlédnout po předchozí 
telefonické domluvě.   

 
Dle ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, může účastník řízení uplatnit v řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě 
určené speciálním stavebním úřadem v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 zákona                        
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
usnesením č.511/10/VH. Zároveň upozorňuje, že k později uplatněným námitkám, popřípadě 
důkazům nebude přihlédnuto. 

 
Účastník řízení může, ve smyslu ust. § 114 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 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. 
 
Dle ust. § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, se 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 nebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.  
 
Nechá-li se účastník řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy plnou moc. 
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II. USNESENÍ  č. 511/10/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: 
 
1. Polášek Libor, 29. dubna 253/21, 700 30 Ostrava-Výškovice 
2. Polášek Zdeněk, Kozlovice 372, 739 47 Kozlovice 
3. Vaňková Dagmar, Zdeňka Buriana 1013/28, 742 21 Kopřivnice 
4. potencionální dědicové po zemřelé paní Finsterlové Miloslavě, nar.5.3.1933, zem. 23.7.2008, 

posledně známá adresa  Bítov 120, 743 01 Bílovec 
 
  
lhů tu  do 17. května 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 stavby vodního 
díla „Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná – velká odpočívka v km 139,200 – 
odpadní potrubí a vodovod pro odpočívku“ – SO 341 – odpad od ČOV. K později uplatněným 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
 
Odůvodnění  
  
Na žádost stavebníka, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4,           
IČ 65993390, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem HBH Projekt spol. s r.o., se 
sídlem Kabátníkova 216/5, Brno, IČ 44961944, bylo dne 10. prosince 2009 zahájeno vodoprávní 
řízení o povolení stavby vodního díla „Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná – 
velká odpočívka v km 139,200 – odpadní potrubí a vodovod pro odpočívku“ – SO 341 – odpad 
od ČOV 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. 
 
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, 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., 
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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 
prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá 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 se podává v počtu šesti 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. 
 
 
V průběhu vodoprávního řízení došlo ke změně vlastnických práv k pozemku parc.č. 1809 v k.ú. 
Bravantice, který je sousedním pozemkem k pozemku dotčeného předmětnou stavbou vodního díla. 
Byli zjištěni noví spoluvlastníci tohoto pozemku a to pan Libor Polášek, pan Zdeněk Polášek a paní 
Dagmar Polášková, kteří mají v tomto vodoprávním řízení postavení účastníků řízení. 
Dále se účastníkovi řízení, tj. paní Miloslavě Finsterlové, který je v katastru nemovitostí zapsán 
jako spoluvlastník (podíl 1/56) pozemku 1809 v k.ú. Bravantice, který je sousedním pozemkem 
k pozemku dotčeného stavbou vodního díla, nepodařilo doručit oznámení o zahájení vodoprávního  
řízení ve věci povolení stavby vodního díla.  
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doručoval na adresu uvedenou v listu 
vlastnictví z katastru nemovitostí, ze které se zásilka vrátila zpět s tím, že adresát zemřel.  
Šetřením vodoprávního úřadu se nepodařilo zjistit potencionální dědice po zemřelé paní Miloslavě 
Finsterlové, kteří mají v tomto vodoprávním řízení postavení účastníků řízení. 
Vzhledem k výše uvedenému oznamuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy zahájení vodoprávního řízení v předmětné věci novým účastníkům řízení. 
Potencionálním dědicům po zemřelé paní Miloslavě Finsterlové doručuje odbor ochrany životního 
prostředí Magistrátu města Ostravy veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. jako osobám, které nejsou známy. 
 
Ostatním účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům bylo již oznámení o zahájení 
vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla „Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, 
Rudná – velká odpočívka v km 139,200 – odpadní potrubí a vodovod pro odpočívku“ – SO 341 – 
odpad od ČOV doručeno a byla jim stanovena lhůta, ve které mohou uplatnit své námitky a sdělit 
svá stanoviska.  
 
 
- účastníci řízení 
 
dle ust.  § 27 odst. 1, písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
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dle ust.  § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
3. Obec Bravantice, Bravantice 223, 742 81 Bravantice 
4. Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa 
5. SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava 
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4 
7. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3 
8. Kučerová Zdeňka, Hlavní 95, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
9. Martiník Miroslav, Hlavní 12, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
10. Ing. Šindel Bohdan, Valová 168/36, 743 01 Bílovec  
11. Halavičová Gertruda, U Cihelny 840/16, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou 
12. Martiník Jiří, J.Matuška 28/3, 700 30 Ostrava-Dubina 
13. Martiník Roman, Josefovice 80, 742 83 Klimkovice 
14. Martiníková Pavla, Okružní 633/18, 739 32 Vratimov 
15. Riedlová Marie, U Chatek 706/15, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou  
16. Polášek Libor, 29. dubna 253/21, 700 30 Ostrava-Výškovice 
17. Polášek Zdeněk, Kozlovice 372, 739 47 Kozlovice 
18. Vaňková Dagmar, Zdeňka Buriana 1013/28, 742 21 Kopřivnice 
19. potencionální dědicové po zemřelé paní Finsterlové Miloslavě, nar.5.3.1933, zem. 23.7.2008, 

posledně známá adresa  Bítov 120, 743 01 Bílovec 
    
 
- dotčené orgány  
 
20. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody 
21. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 

702 18  Ostrava (DS) 
22. Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec  (DS) 
23. Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17. listopadu 411,             

743 01 Bílovec  (DS) 
 
 
 
Obdrží 
 
- účastníci řízení 
 
dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
1. Polášek Libor, 29. dubna 253/21, 700 30 Ostrava-Výškovice 
2. Polášek Zdeněk, Kozlovice 372, 739 47 Kozlovice 
3. Vaňková Dagmar, Zdeňka Buriana 1013/28, 742 21 Kopřivnice 
4. potencionální dědicové po zemřelé paní Finsterlové Miloslavě, nar.5.3.1933, zem. 23.7.2008, 

posledně známá adresa  Bítov 120, 743 01 Bílovec 
 
Potencionálním dědicům po zemřelé paní Finsterlové Miloslavě, kteří nejsou známi se oznámení           
o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla a usnesení doručuje v souladu  s § 25 odst. 1 a § 32 
odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. 
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Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce 
Obecního úřadu Olbramice a na úřední desce Obecního úřadu Bravantice  se veřejnou vyhláškou 
pouze oznamuje. 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
Ing. Bc. Jan Vaněk 
vedoucí oddělení   
vodohospodářského stavebního úřadu 
 
 
Na vědomí: 
 
5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, prostřednictvím HBH Projekt spol. s r.o., adresa pro doručování: 

Chelčického 4, 702 00 Ostrava   (DS) 
 
 
 
 
 
- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky do 17. května 2010 a následné vrácení na 

odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy: 
 
6. MMO, odbor vnitřních věcí 
7. Obecní úřad Olbramice, úřední deska, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice  (DS) 
8. Obecní úřad Bravantice, úřední deska, Bravantice 223, 742 81 Bravantice  (DS) 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

....................................................... 
                                                                 razítko úřadu 
 
 
 
 
 

              ..........................................                                                  .......................................   
                           podpis                                                                                     podpis 
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