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ROZHODNUTÍ
Prodloužení platnosti stavební povolení

Veřejná vyhláška

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný 
podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a dále jako věcně příslušný podle ustanovení § 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 ustanovení 
§ 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 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě provedeného vodoprávního 
řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a §§ 111-112 stavebního zákona

prodlužuje

dle § 115 odst. 4 stavebního zákona právnímu subjektu Obci Smilovice, IČ 00576905, se 
sídlem Smilovice 13, 739 55 Smilovice, dobu platnosti stavebního povolení ke zřízení 
vodního díla „ČOV SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI SMILOVICE“ na pozemcích parcela 
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, které bylo vydáno Městským úřadem 
Třinec, odborem životního prostředí a zemědělství dne 29.06.2012 pod sp. zn. 
MěÚT/22560/2012/06/ŽPaZ/Wo, na dobu čtyř let od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

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“
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



Č. j.: MěÚT/06623/2015

Strana 2 (celkem 3)

 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

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správní 
řád):

Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice

Odůvodnění

Dne 24.07.2014 podala Obec Smilovice, IČ 00576905, se sídlem Smilovice 13, 739 55 
Smilovice, 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, které bylo vydáno Městským úřadem Třinec, odborem životního 
prostředí a zemědělství dne 29.06.2012 pod sp. zn. MěÚT/22560/2012/06/ŽPaZ/Wo. 
Platnost povolení je stanovena na dobu čtyř let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Dne 25.08.2014 Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
vodoprávní úřad, dle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu, rozhodl o přerušení řízení a vyzval žadatele k odstranění nedostatku návrhu ve lhůtě 
do 31.12.2014. Dne 09.12.2014 byla vada podání žádosti odstraněna.

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní 
úřad, v souladu s § 115 vodního zákona oznámil dne 10.12.2014 zahájení vodoprávního 
řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a vzhledem k tomu, že 
stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště, upustil od místního šetření a ústního 
jednání ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona. Při vymezování okruhu 
účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval podle 
ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad možnost účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům státní správy vyjádřit se k podkladu rozhodnutí, ke způsobu jeho zjištění, 
popřípadě navržení jeho doplnění.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Odbor ŽPaZ Městského úřadu v Třinci, jako vodoprávní úřad, přezkoumal předloženou 
žádost a přiložené materiály dle vodního zákona a stavebního zákona a souvisejících 
předpisů a zjistil, že uskutečnění stavby při dodržení podmínek prodlužovaného rozhodnutí 
není v rozporu se zájmy společnosti, neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní zájmy, 
neomezuje práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a  dotčených orgánů státní správy.

Na základě předložených podkladů a posouzení možnosti prodloužení termínu k dokončení 
předmětné stavby bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 2 správní 
řád):

Fyzické i právnické osoby mající vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na 
nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich a které mohou být rozhodnutím přímo 
dotčeny.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 68 odst. 5 správního řádu 
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu  předcházelo, ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Třinec, 
odboru životního prostředí a zemědělství. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Ing. Silvie Cholewiková v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Milan Worek 

Toto rozhodnutí 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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