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Seznámení s podklady rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
 

            Dne 29.6.2011 podala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 
45193665, 28. října č.p.169, 709 45  Ostrava, zastoupena společností Aqualia infraestructuras 
inženýring, s.r.o., IČ 64608042, Slavníkovců č.p.571/21, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9, u 
MěÚ Bílovec, odboru výstavby, žádost o vydání rozhodnutí o umístění na stavby „PŘIVADĚČ 
ZÁHUMENICE - BUTOVICE REKONSTRUKCE POTRUBÍ“ na pozemcích parc.č. 2175/14, 
2175/15, 2175/17, 2201/3, 2202/1, 3177/4, 3188/4, 3188/17, 4013, 4016, 4017, 4038, 4635, 4642, 
4657, 4831, 4832, 4836 a 4840 v kat. území Klimkovice, na pozemcích parc.č. 1123/26, 1123/43, 
1576, 1615, 1619, 1621, 1624, 1625, 1639, 1640, 1644, 1649, 1671, 1678 a 1717 v kat. území 
Olbramice, na pozemcích parc.č. st. 45  a st. 227/1, p.č. 120/2, 128, 137/4, 137/5, 831/3, 1561/1, 
1616, 1619, 1620, 1646, 1906, 1909, 1914, 1915, 1925, 1928, 1929, 1931, 2074, 2081, 2082, 2084, 
2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2105, 2106, 2107, 2192, 2195, 2197, 2204, 2264, (GP) č. 137/2, 
(PK) č. 1490 díl 1 a (PK) č. 1645/1 v kat. území Bravantice a na pozemcích parc.č. 311/1, 311/2, 
576/1, 585/1, 995/2, 995/11, 995/12, 995/17, 1700/7, 1700/10, 1700/11, 1700/20, 1700/22, 1700/24, 
1977, 2138/2, 2208, 2212/6, 2213/1, 2213/2, 2213/5, 2319, 2321, 2369, 2534, 2535, 2574, 2585, 
2586, 2595, 2598, 2599, 2600, 2601, 2690, (EN) 1945/1 a (PK) č. 2026/7 v kat. území Velké 
Albrechtice. 

 

Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí na výše 
uvedenou stavbu, Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný podle 
§ 13 odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad dle ust.§ 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dává 
v souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu, účastníkům řízení možnost, aby se před 
vydáním rozhodnutí v předmětné věci mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 2 
pracovních dnů od doručení tohoto vyrozumění. V této souvislosti však stavební úřad, upozorňuje, 
že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení 
mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení (§ 
36 odst.3 správního řádu) neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit 
k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. 

 

Do podkladů pro rozhodnutí může účastník řízení nahlédnout v kanceláři č. 105 zdejšího 
stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, úřední dny: 
Pondělí a středa od 8:00-17:00, po předchozí telefonické domluvě ÚT a ČT od 8:00-14:00 a pátek 
od 8:00-13:00 hodin). 

 

„otisk úředního razítka“ 
  Pavlína Scholasterová, v.r. 

     oprávněná úřední osoba 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC 

odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec 
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Toto seznámení s podklady musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního 
úřadu, který písemnost doručuje - MěÚ Bílovec, na úřední desce Obecního úřadu Olbramice, 
Obecního úřadu  Bravantice, Obecního úřadu Velké Albrechtice a Městského úřadu Klimkovice a 
v elektronické podobě. 

 

 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doručí se:  
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou  
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců č.p.571/21, Mariánské Hory, 70900 Ostrava   
Město Klimkovice, Lidická č.p.1, 74283 Klimkovice, DS: OVM, ximbfsi  
Obec Bravantice, Bravantice č.p.223, 74281 Bílovec 4, DS: OVM, 8t9arye  
Obec Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 74283 Klimkovice, DS: OVM, gumbnxt  
Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice č.p.119, 74291 Velké Albrechtice, DS: OVM, ixsbkfh  
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona - doručeno veřejnou vyhláškou 
vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ti, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a pozemkům nebo stavbám na nich by mohlo být 
územním rozhodnutím přímo dotčeno 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p.169, 70945 Ostrava 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.1/499, 65702 Brno  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 14022 Praha 4  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 40502 Děčín 2  
 
Na vyvěšení: 
Městský úřad Bílovec, 17.listopadu 411, 743 01 Bílovec 
Obecní úřad Olbramice (vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové) 
Obecní úřad Bravantice (vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové) 
Obecní úřad Velké Albrechtice (vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové) 
Městský úřad Klimkovice (vyvěšení na úřední desce tohoto MěÚ je jen pořádkové) 
 
spis 
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