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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

o prodloužení platnosti stavebního povolení
Veřejná vyhláška

Obec Smilovice 13, IČ 00576905, 739 55 Smilovice podalo dne 24.07.2014 žádost o 
prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení vodního díla „ČOV SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE V OBCI SMILOVICE“ na pozemcích parcela číslo 11, 12, 35/1, 40/1, 41/1, 
48/2, 77, 119/4, 123/2, 140/1, 140/2, 140/5, 140/9, 146, 158/1, 158/3, 160/1, 173, 311/2, 
382/1, 382/4, 445/1, 445/4, 445/5, 449/1, 569, 570, 583, 828, 1612/1, 1614/2, 1617, 1618/2, 
1640/2, 1643, 1645, 1667/2, 1670/1, 1670/2, 1687, 1688, 1696/1, 1696/2, 1696/7, 1719, 
1724/1, 1727, 1729/1, 1731/1, 1731/2, 1731/3, 1732/1, 1739/7, 1739/9, 1740/10, 1740/11, 
1756, p. p. k. 801/1, 801/2, 806/4 v katastrálním území Smilovice u Třince a na p. p. č. 
1018/2 v k. ú. Střítež (č.h.p. 2-03-03-040), které bylo vydáno Městským úřadem Třinec,
odborem životního prostředí a zemědělství dne 29.06.2012 pod sp. zn. 
MěÚT/22560/2012/06/ŽPaZ/Wo a nabylo právní moci  02.08.2012.

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, jako věcně a místně 
příslušný podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), 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 místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu 
podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 3 správního řádu, § 115 vodního 
zákona a § 112 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení.

Popis stavby:
Stavba obsahuje:

PS 1.1 Čerpací stanice
 DPS 1.1.1 ČS – strojní část
 DPS 1.1.2 ČS – provozní rozvod silnoproudu a telemetrie

SO 1.1 Kanalizační stoky „A“
SO 1.2 Kanalizační stoky „B“
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SO 1.3 Výtlak kanalizace „A“
SO 1.4 Výtlak kanalizace „B“
SO 1.5 Výtlak O.Ú.
SO 1.6 Čerpací stanice
SO 1.7 Elektro přípojka ČS

PS 2.1 ČOV – technologie
 DPS 2.1.1 ČS – strojní část
 DPS 2.1.2 ČS – provozní rozvod silnoproudu a telemetrie

SO 2.1 ČOV – stavební část
SO 2.3 Propojovací potrubí + výustní objekt

 SO 2.4 Studna + přípojka vody

V řízení o prodloužení platnosti povolení k provedení stavby vodoprávní úřad ve smyslu 
ustanovení §112 odst. 2 stavebního zákona, upouští od místního šetření, jelikož poměry 
staveniště jsou známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit námitky nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním 
řízení nebo při pořizování regulačního plánu se nepřihlíží. 
Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, jsou oprávněni navrhovat důkazy 
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.
Tímto dnem bude skončeno dokazování a vodoprávní úřad bude mít všechny podklady pro 
vydání rozhodnutí.

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. 

Další poučení:
V souladu s ustanovením § 38 správního řádu mohou účastníci řízení nahlížet do spisu na 
(odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Třinec v úředních dnech pondělí, středa 8:00 –
17:00 hodin, kanc. č. 114), v případě, že využijete k nahlížení do podkladů rozhodnutí jiných 
pracovních dnů, doporučujeme sdělit tuto skutečnost na telefonní číslo 558 306 316.
Účastníci řízení mají právo činit si 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).

Otisk razítka

Ing. Milan Worek v. r.
referent odboru
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Toto oznámení bude vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned 
vrátit.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podpis, razítko

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky
Městský úřad Třinec
Obecní úřad Smilovice
Obecní úřad Střítež

Obdrží
Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice, IDDS: 9h3bq4x
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
Obecní úřad Hnojník, stavební úřad
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