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Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Veřejná vyhláška
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný
podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a 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 speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4
vodního zákona a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 17.09.2015
žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
Praha v zastoupení právního subjektu INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, se sídlem
Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava o vydání stavebního povolení ke stavbě
vodního díla „SO 354 Přeložka černého potoka, km 1,727 – část 1“. Vodní dílo bude
realizováno v rámci stavby „Silnice I/68 Třanovice - Nebory“.
Vodoprávní úřad vydal dne 10.10.2017 rozhodnutí č. j.: MěÚT/48214/2017 spis. zn:
MěÚT/45760/2015/18/ŽPaZ/Wo, kterým bylo vydáno povolení ke zřízení vodního díla
„SO 354 Přeložka černého potoka, km 1,727 – část 1“. Toto rozhodnutí bylo rozhodnutím č. j.
MSK 11542/2018 ze dne 24.01.2018 (nabytí právní moci dne 24.02.2018) zrušeno a vráceno
vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Třinec k novému projednání.
Vodoprávní úřad, vázán právním názorem nadřízeného orgánu, je povinen v novém
projednání věci řádně vymezit okruh účastníků řízení v souladu se zákonem, odstranit
vytýkané nedostatky a ve věci znovu rozhodnout.
Popis stavby:
Jedná se o přeložku vodního toku Černý potok část 1 délky 85,06 m. Příčný profil je tvořen
lichoběžníkem se šířkou ve dně 8,0 m a sklonem svahů 1:2. Opevnění bude v celé délce
provedeno vegetační opevnění ohumusováním a osetím pouze na svazích. V místech
začátku a konce přeložky, začátků a konců směrových oblouků jsou navrženy ve dně příčné
stabilizační prahy z lomového kamene šířky 0,3 m a hloubky 0,6 m.
Povolovaná část přeložky bude umístěna na pozemku parcela číslo 1207/6 v katastrálním
území Střítež a na p. p. č. 1548/1, 1600/31 a 1600/35 v k. ú. Hnojník.
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Druhá část přeložky vodního toku, tzn. úsek 0,00000 – 0,025974, není předmětem tohoto
správního řízení.
Vodoprávní úřad v souladu s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, po jeho novele zákonem č. 39/2015 Sb. oznamuje známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a zároveň informuje
veřejnost o stavbě „SO 354 Přeložka černého potoka, km 1,727 – část 1“, která je
předmětem podané žádosti o stavební povolení (poskytnutí informace ve smyslu § 9b
odstavec 1) písmeno b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).
Předmětný záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí Ministerstvem životního
prostředí – stanovisko dle ust. § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo
vydáno dne 29. 2. 2008 pod č. j. 18554/ENV/08. Jedná se tedy o stanovisko vydané před
účinností zákona 39/2015 Sb. Souhlasné závazné stanovisko podle čl. II bodu 1.
přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. k ověření souladu obsahu výše uvedeného
stanoviska vydaného dle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno
Ministerstvem životního prostředí dne 20.11.2015 pod č. j. 52735/ENV/15.
Na základě přechodných ustanovení zákon 39/2015 Sb. podal oznamovatel (stavebník) před
zahájením navazujícího řízení na Ministerstvo životního prostředí žádost o vydání závazného
stanoviska podle čl. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb., resp. dle § 9a
odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K této žádosti stavebník doložil
dokumentaci pro příslušné navazující řízení (dokumentaci pro vydání stavebního povolení)
včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, k němuž bylo vydáno původní
stanovisko, a proto speciální stavební úřad Ministerstvu životního prostředí oznamuje
zahájení stavebního řízení. Tím je naplněna dikce § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Na straně Ministerstva životního prostředí je tedy ověření změn záměru
předmětné stavby. S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí je možno se seznámit na Ministerstvu životního prostředí, příp. na
adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA MZP127.
Souhlasné závazné stanovisko dle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb.
bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 20.11.2015 pod č. j. 52735/ENV/15, a
závazné stanovisko k ověření změn záměru dle ust. § 9a odst. 4 a 5 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno dne 07.07.2017 pod č. j.
ENV/2017/7329.
Předmětné stavební řízení je tedy ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
navazujícím řízením, jehož proces upravuje § 9b tohoto zákona a v jehož průběhu jsou
příslušné informace zveřejňovány dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), tzn. veřejnou vyhláškou (za den zveřejnění se
označuje den vyvěšení na elektronické úřední desce městského úřadu www.trinecko.cz;
veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dní). Navazující řízení dle citovaného
zákona je řízení s velkým počtem účastníků řízení, které rovněž upravuje § 144 odst. 2 a 6
správního řádu, a v němž jde i na základě citovaného ustanovení správního řádu doručovat
písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 4 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Doručování písemností veřejnou vyhláškou je upraveno § 25 odst. 2 správního řádu –
písemnost se vyvěsí na úřední desce, čímž je umožněn i dálkový přístup. Patnáctý den po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 01.11.2011 pod č.j. MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si,
odborem SŘaÚP Městského úřadu Třinec, které bylo na základě odvolání změněno a
potvrzeno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního
plánování, stavebního řádu a kultury ze dne 20.04.2012, č. j. MSK 10164/2012 s nabytím
právní moci dne 23.04.2012.
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Za účastníky stavebního řízení veřejnou vyhláškou speciální stavební úřad označil
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:
a) stavebník:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4, zastoupené
společností INKOS – OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábř. 22, 701 52
Ostrava – Moravská Ostrava
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být
jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava (pozemek č. 1548/1
v k. ú. Hnojník)
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena:
podle § 109 písm. e) a f) v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona:
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4, zastoupené
společností INKOS – OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábř. 22, 701 52
Ostrava – Moravská Ostrava (pozemek č. 1600/36 v k. ú. Hnojník)
- Jarmila Pešáková, Kapitána Vajdy 677/1, 736 01 Havířov (pozemek č. 909/1 v k. ú.
Střítež)
- Lenka Mecová, Hnojník 19, 739 53 Hnojník (pozemek č. 973/1, 973/3 a 977/4 v k. ú.
Hnojník)
- Eva Dostálová, Pavlouskova 4443/2, 708 00 Ostrava (pozemek č. 1600/33 v k. ú.
Hnojník)
- Lumír Mondok, Veronské nám. 331, 109 00 Praha (pozemek č. 1600/33 v k. ú.
Hnojník)
f) Ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
podle § 109 písm. g) a s odkazem na § 9c zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí:
- osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí speciálnímu
stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne vyvěšení předmětné veřejné vyhlášky a to
pouze obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost, kterou je dle § 3 písm. i) bodu 2
citovaného zákona právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle
zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž
hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před
dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1 citovaného zákona, nebo
kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Součástí písemného přihlášení musí být
doklad prokazující, že je dotčenou veřejností podle výše uváděného ustanovení zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
může v předmětném stavebním řízení uplatňovat připomínky k záměru a to ve lhůtě do 30ti
dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.
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podle § 115 odst. 4 vodního zákona:
Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím
vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí:
- Obec Hnojník, Hnojník 222, 739 53 Hnojník
- Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež
podle § 115 odst. 5 vodního zákona:
Účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku:
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
Za dotčené orgány pak speciální stavební úřad označil:
- Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61
Třinec,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října
117, 702 18 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
Dle § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upouští od ohledání na místě i
od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště, a podaná žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k
jejímu provádění, a zároveň upozorňuje, že je ve stavebním řízení uplatněna zásada
koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy pouze do konce lhůty určené speciálním
stavebním úřadem samostatným usnesením č. j. MěÚT/16441/2018 ze dne 03.04.2018,
které tvoří přílohu tohoto oznámení. K závazným stanoviskům, námitkám, popř.
důkazům uplatněným po uplynutí usnesením určené lhůty nebude přihlédnuto.
Dle § 114 stavebního zákona 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.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g), může ve stavebním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé,
se nepřihlíží. 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.
Speciální stavební úřad v souladu s § 9b odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí zajišťuje v průběhu celého předmětného stavebního řízení zpřístupnění vyjádření a
závazných stanovisek dotčených orgánů a jiných podkladů pro vydání stavebního povolení,
které jsou součástí předmětného spisu.
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.
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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).

Ing. Milan Worek v. r.
referent odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Třinec, Obecního
úřadu Střítež a Obecního úřadu Hnojník po dobu 30 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis, razítko

Příloha:
Žádost žadatele
Usnesení o stanovení lhůty č. j. MěÚT/16441/2018
Rozdělovník
Účastníci řízení:
Oznámením do vlastních rukou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 v zast.: INKOS –
OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava – ID DS: r7pb5ee
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, ID DS: wwit8gq
Oznámení doručením veřejnou vyhláškou
Jarmila Pešáková, Kapitána Vajdy 677/1, 736 01 Havířov
Lenka Mecová, Hnojník 19, 739 53 Hnojník
Eva Dostálová, Pavlouskova 4443/2, 708 00 Ostrava
Lumír Mondok, Veronské nám. 331, 109 00 Praha
Obec Hnojník, Hnojník 222, 739 53 Hnojník
Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež
veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Dotčené orgány (datová schránka):
- Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ – ID DS: 4anbqsj,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ID DS:
8x6bxsd
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, ID DS: 9gsaax4.
S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka):
Městský úřad Třinec, ID DS: 4anbqsj,
Obec Hnojník, Hnojník 222, 739 53 Hnojník, ID DS: stdbeca
Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež, ID DS: zkqb4rp
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