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MESTSKY URAD BILOVEC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Č.j.: ŽP/31578-13/ 650l-20ll/kla1u
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar
Tel.: 556414216
Fax: 556414217
E-mail: lukas.klazar@bilovec.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 12. listopadu 2013

ROZHODNUTÍ
o prodloužení doby platnosti stavebního povolení vodního díla

"Kanalizace a ČOV v obci Pustějov"

a veřejná vyhláška

Výrok:
Městský úřad Bílovec, odbor životnfho prostředí a územního plánování, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad (dále jen "Vodoprávní úřad") podle ustanovení § 104 odst. 2 písmoc) a
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon") a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), který dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona
vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona Č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na
základě projednání žádosti žadatele - účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písmo a) správního
řádu - Obce Pustějov, Pustějov 54, 742 43 Pustějov, IČ 00600822 (dále jen "Stavebník") - po
provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona, §§ 109 až 115 stavebního
zákona a dle ustanovení správního řádu

prodlužuje

dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 4 stavebního zákona dobu platnosti
stavebního povolení vodního díla "Kanalizace a ČOV v obci Pustějov", které bylo vydáno
Vodoprávním úřadem dne 1. září 2011 pod č.j. ŽP/30347-1l/6501-2011/klalu a nabylo právní moci
dne 4. října 2011, a to do 4. října 2015.

Od ůvodnění:

Stavebník podal dne 10. září 2013 u Vodoprávního úřadu žádost o prodloužení doby platnosti
stavebního povolení vodního díla "Kanalizace a ČOV v obci Pustějov" vydaného dne I. září 2011 pod
č.j. ŽP/30347-11/6501-2011/klalu z důvodu nemožnosti zahájení stavby uvedeného vodního díla do 2
let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. žadatel zdůvodnil svou žádost o prodloužení platnosti
stavebního povolení tím, že se mu včas nepodařilo zabezpečit finanční prostředky na realizaci stavby.

Okruh účastníků vodoprávního řízení byl stanoven dle ustanovení § 115 vodního zákona, § 109
stavebního zákona a § 27 správního řádu a odůvodňuje se takto:
- Obec Pustějov, Pustějov 54, 742 43 Pustějov, IČ 00600822 - žadatel, stavebník a účastník

vodoprávního řízení dle ustanovení § 109 písmo a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písmo a)
správního řádu

- Eva Silberová, nar. dne 19.9. 1960, Pustějov 189, 74243 Pustějov, Jaroslav Šlajter, nar. dne 30. 1.
1952, Pustějov 169,74243 Pustějov, Marie Šopíková, nar. dne 4. 8. 1956, Heřmanice 5, 741 01
Starý Jičín, Jaroslav Petroš, nar. dne 17. 4. 1957, Pustějov 283, 742 43 Pustějov, Stanislav
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Grosman, nar. dne 2. 9. 1980, Pustějov 163,74243 Pustějov, Pavol Šimeček, nar. dne 9. 4. 1957,
Pustějov 164,74243 Pustějov, Jiří Jařina, nar. dne 9. 12. 1972, Pustějov 167, 742 43 Pustějov, Ing.
Libor Malek, nar. dne 17. I. 1982, Pustějov 114, 742 43 Pustějov, Jaromír Šnajdr, nar. dne 26. 2.
1966, Pustějov 60, 742 43 Pustějov, Římskokatolická farnost Pustějov, Pustějov 66, 742 43
Pustějov, IČ 64125700 - vlastníci pozemků, na nichž je stavba umístěna, a účastníci řízení dle
ustanovení § 109 písmoc) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ
00095711 a Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lla, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774-
správci pozemků, na nichž je stavba umístěna, a účastníci řízení dle ustanovení § 109 písmo c)
stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu

- fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a
stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena a dalším osoby,
kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává - účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2
správního řádu

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 a Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha-Michle, IČ 60193336 - správci stávajících inženýrských sítí a účastníci dle
ustanovení § 109 písmod) a e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu

Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 a 3
správního řádu oznámil Vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým ůčastníkům
řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j. ŽP/25262-13/ 6501-2011/klalu ze dne 16. září 2013.
Současně dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona Vodoprávní
úřad určil lhůtu 20 kalendářních dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a upozornil, že k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením
§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo vedené vodoprávní řízení řízením s velkým počtem účastníků, bylo
oznámení o zahájení řízení doručeno v souladu s ustanovením §§ 25 a 144 správního řádu všem
účastníkům vyjma účastníků uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad
pro posouzení prodloužení doby platnosti stavebního povolení a stanovení podmínek, proto v souladu
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního
jednání a místního šetření.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit
k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, a to ve dnech 29. října 2013 v době
od 8.00 hod do 14.00 hod, 30. října 2013 v době od 8.00 hod do 17.00 hod a 31. října 2013 v době od
8.00 hod do 14.00 hod v kanceláři č. 205 na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a
územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec.

Možnosti vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení stavebního zákona, vodního
zákona a souvisejících předpisů, akceptoval uvedený důvod žádosti, a protože předpoklady a
podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, se nezměnily, žádosti o prodloužení platnosti
stavebního povolení vyhověl.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti vydání rozhodnutí ani vzneseny připomínky, a proto
o nich nebylo rozhodováno.

Správní poplatek byl stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a byl zaplacen ve výši 1000,- Kč dne 24. 9. 2013.
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Upozornění:

V průběhu realizace stavby musí Stavebník dodržet povinnosti, které vyplývají z platné
legislativy, mj.:

má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci dle
ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu
(Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno) a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li
stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost
záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu
tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se
postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo
provádění archeologických výzkumů,

- zajistit vytyčení stavby vodního díla, protože v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 stavebního
zákona odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor za soulad prostorové polohy stavby s
ověřenou dokumentací,
oznámit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písmo a) stavebního zákona Vodoprávnímu úřadu
předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět;
změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně Vodoprávnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písmo b) stavebního zákona
na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
v souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního zákona vést stavební deník, do něhož se
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby,
zajistit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písmo c) stavebního zákona, aby na stavbě nebo na
staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné
stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlásit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písmo e) stavebního zákona Vodoprávnímu úřadu
neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost
stavby,
dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, v platném znění, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi,
odpady vzniklé při realizaci stavby likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými souvisejícími předpisy,
dodržet ustanovení § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, zejm.:

skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění
schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné
uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na
plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných
případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin,
učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,

v případě, že dojde v rámci stavby ke kácení dřevin mimo les, požádat dle ustanovení § 8 odst. I
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o ochraně přírody a krajiny"), o povolení orgánu ochrany přírody, kterým je obecní úřad obce
Pustějov,
v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny chránit zachovávané
dřeviny, které by mohly být stavbou vodního díla přímo dotčeny, před poškozením a ničením,
v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny postupovat tak, aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich
biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,
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- při nakládání se závadnými látkami učinit v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 vodního zákona
přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich
prostředí,

- dodržovat ustanoveni nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, v platném znění - tzn. nepřekračovat hygienické limity hluku při realizaci
stavby, ...

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se 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 ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského
úřadu Bflovec, odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastnfk potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Bflovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.

Digitálně podepsal Lukáš Klazar
Datum: 11.11.2013 17:52:01 +01 :00
Důvod: oprávněná úředni osoba
Misto: Městský úřad Bílovec

Ing. Lukáš Klazar
referent odboru životního prostředí
a územního plánování

"otisk úředního razítka"

Doručení:

Vzhledem ke skutečnosti, že je toto vodoprávní řízení řízením s velkým počtem účastníků, bude
rozhodnutí doručeno všem účastníkům vyjma ůčastníků uvedených v ustanovení § 27 odst. I
správního řádu veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v
místě obvyklým (úřední deska).

Rozdělovník:

Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):
1. Obec Pustějov, Pustějov 54, 742 43 Pustějov, IDDS 7pnaxsh

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správrnno řádu):
2. Eva Silberová, Pustějov 189, 74243 Pustějov
3. Jaroslav Šlajter, Pustějov 169,74243 Pustějov
4. Marie Šopíková, Heřmanice 5, 74101 Starý Jičín
5. Jaroslav Petroš, Pustějov 283, 742 43 Pustějov
6. Stanislav Grosman, Kunín 339, 742 53 Kunín
7. Pavol Šimeček, Pustějov 164, 742 43 Pustějov
8. Jiří Jařina, Pustějov 167,74243 Pustějov
9. Ing. Libor Malek, Pustějov 114, 74243 Pustějov
10. Jaromír Šnajdr, Pustějov 60, 742 43 Pustějov
II. Římskokatolická farnost Pustějov, Pustějov 66, 742 43 Pustějov
12. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/l1a, 13000 Praha 3 - Žižkov
13. Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova 525, 74242 Šenov u Nového Jičína
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14. fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a
stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena a dalším osoby,
kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává

15. RWE Distribuční služby, S.LO., Plynárenská 499/1,65702 Brno
16. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
17. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brurnlovkou 26612, 14022 Praha-Michle

Dotčené orgány:
18. Městský úřad Bílovec - odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 74301 Bílovec
19. Městský úřad Studénka - odbor SŘÚP, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IDDS vz3bvhc
20. Městský úřad Bílovec - odbor DSH, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
21. HZS MSK, Výškovická 40,70030 Ostrava-Zábřeh, IDDS spdaive
22. KHS MSK, Na Bělidle 7,70200 Ostrava, IDDS w8pai4f
23. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava
24. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117,

702 18 Ostrava, IDDS 8x6bxsd
25. Obecní úřad Pustějov, Pustějov 54, 742 43 Pustějov, IDDS 7pnaxsh

Na vědomí:
26. Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava, 2. května 1, 742 13 Studénka, IDDS

bv4dyv5

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou po dobu 15 dnů na veřejně
přístupném místě:

- Obecní úřad obce Pustějov
- Městský úřad Bílovec - oddělení správní

Vyvěšeno dne: (j11 oto 1!!J Sejmuto dne:

Razítko, podpis: Razítko, podpis:

Po uplynutí lhůty žádáme ° vrácení vyhlášky s podpisem oprávněné osoby, která potvrdí vyvěšení a
sejmutí rozhodnutí.

Vypraveno dne: 12. II. 2013
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