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 "Splašková kanalizace v obci Písečná - I. etapa" - změna stavby před dokončením 

Veřejná vyhláška 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část 

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad (dále 
jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle ustanovení § 27 odst.1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a místně příslušný dle ust. § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako 
speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a 
§ 115 stavebního zákona, žadateli, kterým je 

Obec Písečná, IČO 70632430, Písečná 42, 739 91  Písečná, 
kterého zastupuje MEDIUM projekt v.o.s., IČO 64790584, Pernerova 168, 530 02  
Pardubice-Zelené Předměstí 

vydává  

na základě ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p stavebního zákona  

společné povolení, 

jímž se schvaluje stavební záměr "Splašková kanalizace v obci Písečná - I. etapa" - změna 
stavby před dokončením umístěný na st. p. 87 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 696/1 
(trvalý travní porost), parc. č. 696/2 (trvalý travní porost), parc. č. 696/3 (trvalý travní porost), 
parc. č. 714/12 (orná půda), parc. č. 714/20 (orná půda), parc. č. 1076/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 1076/2 (ostatní plocha), parc. č. 1077 (orná půda), parc. č. 1085 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Písečná u Jablunkova, obec "Splašková kanalizace v obci Písečná - I. 
etapa" - změna stavby před dokončením, kraj Moravskoslezský. 
 
Popis stavby: 
Stavba "Splašková kanalizace Písečná" byla povolená rozhodnutím vodoprávního úřadu dne 
22.05.2019 s č. j. 8555/2015, sp. zn. SPI2887/2014/ŽP. Jedná se o odvedení domovních 
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splaškových vod z obce Písečná na stávající čistírnu odpadních vod v Jablunkově. Předmětem 
řízení je změna - prodloužení stoky P1-6-1, P1-7.   
 
Stavba se člení na:  
SO 01 - Stoka P1-6-1 - kanalizační stoka PP DN 250 - 167,2m  
SO 02 - Stoka P1-7 - kanalizační stoka PP DN 250 - 174,2m 
SO 03 - 12 ks veřejné části přípojek PVC KG 150 v celkové délce 37m 

 
Základní údaje o stavbě: 
druh vodního díla: kanalizační stoka, § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, 
údaje o místu předmětu rozhodnutí: st. p. 87, parc. č. 696/1, 696/2, 696/3, 714/12, 714/20, 

1076/1, 1076/2, 1077, 1085 v katastrálním území Písečná 
u Jablunkova, obec Písečná, 

účel užití vodního díla: odvádění odpadních vod 
druh skotoké sítě gravitační 
celková délka stok 341,4 m 
nejmenší jmenovitá světlost stoky 250 
největší jmenovitá světlost stoky 250 
počet povolovaných čerpacích stanic   0 
charakter vod splaškové 
zkušební provoz:   NE 
vlastník vodního díla:   žadatel 
provozovatel vodního díla: dle výběrového řízení 
název a kód vodního útvaru  HOD _0730 Olše od státní hranice po tok Lomná 
čísla hydrologického pořadí  2-03-03-0050-0-00  
orientační střed SO 02  X=1.133.014, Y=436.409  
orientační střed SO 02   X=1.133.069, Y=436.374  
 
Umístění stavby na pozemku: 
Stavba kanalizačního potrubí se umísťuje na pozemcích st. p. 87, parc. č. 696/1, 696/2, 696/3, 
714/12, 714/20, 1076/1, 1076/2, 1077, 1085 v katastrálním území Písečná u Jablunkova do 
tělesa místních komunikací a vedou rovnoběžně severovýchodním SO 01 v délce 167,2m  a 
SO 02 v délce 174,2m. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Vymezení území dotčeného vlivem stavby je dáno vymezením, respektive stanovením okruhu 
účastníků řízení, tj. územím pro něž tito účastníci mají vlastnické nebo jiné právo, které může 
být stavbou dotčeno. Jedná se tedy o pozemek, na kterém má být daný záměr uskutečněn, tj. 
pozemek st. p. 87, parc. č. 696/1, 696/2, 696/3, 714/12, 714/20, 1076/1, 1076/2, 1077, 1085 v 
katastrálním území Písečná u Jablunkova, obec Písečná, a dále o okolní pozemky, kterých se 
může dotknout ochranné pásmo kanalizace st. p. 51, 52/1, 53, 56, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 
67/1, 83/1, 84/1, 152, 174, 179, 184, 187, 240, parc. č. 626/1, 627, 629, 695/1, 695/2, 697/1, 
697/2, 697/3, 698/1, 698/2, 699, 704/2, 714/6, 714/7, 716, 720/1, 748/1, 748/2, 748/3, 750/1, 
751/2, 752/1, 761, 762, 763, 764, 765/2, 825, 826, 827, 837, 892, 1524, 1528 v katastrálním 
území Písečná u Jablunkova, obec Písečná u Jablunkova. 
 

Vodoprávní úřad dle ustanovení § 94p stavebního zákona pro umístění, provedení a 
užívání stavby stanovuje následující podmínky:  
1. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích st. p. 87, parc. č. 696/1, 696/2, 696/3, 

714/12, 714/20, 1076/1, 1076/2, 1077, 1085 v katastrálním území Písečná u Jablunkova, 
obec Písečná u Jablunkova tak, jak je zakresleno v přiložené ověřené celkové situaci 
stavby MP-X-7238, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují celé pozemky st. p. 87, parc. č. 696/1, 
696/2, 696/3, 714/12, 714/20, 1076/1, 1076/2, 1077, 1085 v katastrálním území Písečná u 
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Jablunkova, obec Písečná u Jablunkova jako pozemky stavební. 

3. Jako příjezdová komunikace ke stavbě bude sloužit ostatní komunikace na pozemku p. č. 
1091, k. ú.  Písečná u Jablunkova a silnice na pozemku p. č. 1497, k. ú. Písečná u 
Jablunkova. 

4. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace s názvem "Splašková 
kanalizace v obci Písečná - I. etapa" - PRODLOUŽENÍ – ZMĚNA z data 04/2019, 
zodpovědný projektant stavby: Ing. Martin Bažant, ČKAIT 0700219, a ověřené 
vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu. 

5. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 590/2002 Sb.,  
o technických požadavcích na vodní díla, příslušná ustanovení stavebního zákona a 
příslušné bezpečnostní předpisy a ČSN. 

6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště 
umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude 
právní moci. Štítek bude ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu. 

7. Provádět stavbu může jako zhotovitel podle § 160 stavebního zákona jen stavební 
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby (odborná 
firma). 

8. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se stavby, popř. jejich kopie (v souladu s § 152 odst. 3 písm. c) stavebního 
zákona). 

9. Při provádění stavby musí být veden v souladu s § 157 odst. 1 stavebního zákona stavební 
deník. 

10. Stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle navrženého plánu kontrolních 
prohlídek stavby, umožní vodoprávnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky stavby, a 
pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní (v souladu s § 152 odst. 3 
písm. d) stavebního zákona).  

11. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Současně je povinen 
oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět.  

12. Při stavbě vodního díla budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné, a ty 
stavebník při kolaudaci díla doloží atestem. 

13. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

14. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně 
doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení. 

15. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného, původního 
stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávnímu 
úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 

16. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné 
lokalitě a nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. 

17. Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu realizace stavby musí 
být prováděny tak, aby  bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami 

18. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny a při záhozu řádně zhutněny. 

19. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, musí být nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení 

20. Při zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nahlásí toto stavebník 
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neprodleně po jejich zjištění vodoprávnímu úřadu. 

21. V případě, že v době výstavby nebo užívání staveb bude prokázáno zhoršení odtokových 
poměrů nebo dojde k dotčení práva nebo právem chráněných zájmů majitelů okolních 
nemovitostí, provede stavebník odstranění závadného stavu na vlastní náklady. 

22. Při stavební činnosti jsou fyzické a právnické osoby povinny provozující tyto činnosti řídit se 
zásadami ochrany zemědělského půdního fondu uvedenými v § 4 a § 8 odst. 1 a 2 zákona 
č 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně ZPF“). Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění 
okolní zemědělské půdy, okolních zemědělských pozemků nebo zařízení na nich, zajistí 
žadatel na svůj náklad nápravná opatření. V případě porušení drenážního systému je nutno 
jeho opravu a přeložku provést odborně – nejlépe odborně způsobilou osobou, aby toto 
zařízení plnilo i nadále svou funkci. 

23. Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 stavebního zákona: 
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřena dokumentace stavby a 
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 
- ohlásit stavebními úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 
 

24. Podle ustanovení § 153 odst. 1 stavebního zákona je stavbyvedoucí povinen řídit 
provádění stavby v souladu se společným povolením a v souladu s ověřenou projektovou 
dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání 
staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných 
technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické 
infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě 
jejich střetu se stavbou. 

25. Stavba bude polohopisně a výškopisně zaměřena v souřadnicovém systému JTSK v 
souřadnicích x, y, z k pevným bodům tak, aby byly použitelné pro tvorbu grafické databáze, 
popř. a geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí 
nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku. 

26. Po dokončení stavby stavebník požádá vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu 
(v souladu s § 122 stavebního zákona), a to nejpozději k datu, jímž je stanoven termín pro 
dokončení stavby. Bez vydání kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. Žádost o 
kolaudační souhlas bude podána v souladu s vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu. 

27. Před kolaudací musí být vypracován a schválen kanalizační řád. 

28. Musí být dodrženy podmínky, uvedené v rozhodnutích, vyjádřeních a stanoviscích 
jednotlivých dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení: 

a) Stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 
19.06.2019 se zn. 9773/V014896/2019/JA, 

b) Stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.06.2019 se zn. 1104273023, 
c) Stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.04.2019 s č. 

j. 602703/19. 
 

29. Stavba bude dokončená nejpozději do říjen 2019. 

 

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu) 

Obec Písečná, IČO 70632430, Písečná 42, 739 91  Písečná, 
Jana Boturová, nar. 27.08.1947, Písečná 171, 739 91  Písečná, 
Radek Byrtus, nar. 24.07.1981, Písečná 28, 739 91  Písečná, 
Ing. Monika Byrtusová, nar. 16.04.1978, Písečná 28, 739 91  Písečná, 
Vanda Byrtusová, nar. 19.02.1955, Bystřice 900, 739 95  Bystřice, 
Jiří Cieslar, nar. 02.08.1977, Školní 800, 739 91  Jablunkov, 
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Anna Cieslarová, nar. 05.04.1956, Písečná 21, 739 91  Písečná, 
Blažena Cieslarová, nar. 06.11.1979, Písečná 112, 739 91  Písečná, 
Stanislav Hamrozi, nar. 27.03.1969, Písečná 91, 739 91  Písečná, 
Vanda Hamroziová, nar. 29.06.1947, Písečná 91, 739 91  Písečná, 
David Haratík, nar. 06.06.1977, Písečná 242, 739 91  Písečná, 
Josef Lysek, nar. 27.02.1938, Písečná 138, 739 91  Písečná, 
Drahomíra Lysková, nar. 04.05.1956, Písečná 20, 739 91  Písečná, 
Věra Martynková, nar. 16.03.1961, Písečná 86, 739 91  Písečná, 
Mgr. Pavla Pinkasová, nar. 08.10.1972, Písečná 230, 739 91  Písečná, 
Martin Roženek, nar. 21.06.1980, Písečná 228, 739 91  Písečná, 
Jan Sikora, nar. 08.10.1963, Písečná 131, 739 91  Písečná, 
Bronislava Sikorová, nar. 24.04.1967, Písečná 131, 739 91  Písečná, 
Expobank CZ a.s., IČO 14893649, Vítězná 126, 150 00  Praha-Malá Strana, 
Josef Slowik, nar. 06.11.1950, Písečná 22, 739 91  Písečná, 
Helena Szlauerová, nar. 18.03.1957, Písečná 77, 739 91  Písečná, 

 

Odůvodnění 

Vodoprávní úřad obdržel dne 17.06.2019 žádost stavebníka – Obec Písečná, IČO 70632430, 
Písečná 42, 739 91  Písečná, kterého zastupuje MEDIUM projekt v.o.s., IČO 64790584, 
Pernerova 168, 530 02  Pardubice-Zelené Předměstí o vydání společného povolení k záměru 
"Splašková kanalizace v obci Písečná - I. etapa" - změna stavby před dokončením, umístěné na 
pozemcích p. č. st. p. 87, parc. č. 696/1, 696/2, 696/3, 714/12, 714/20, 1076/1, 1076/2, 1077, 
1085 v katastrálním území Písečná u Jablunkova, obec Písečná. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady ve smyslu § 94l odst. 2 stavebního zákona a 
ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, a to: 

- částečné výpisy z katastru nemovitostí, 
- projektová dokumentace stavby pro vydání společného povolení názvem "Splašková 

kanalizace v obci Písečná - I. etapa" – PRODLOUŽENÍ – ZMĚNA z data 04/2019, 
zodpovědný projektant stavby: Ing. Martin Bažant, ČKAIT 0700219, 

- stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 
19.06.2019 se zn. 9773/V014896/2019/JA, 

- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.06.2019 se zn. 1104273023, 
- stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.04.2019 s č. 

j. 602703/19, 
- stanovisko Povodí Odry, s.p. ze dne 17.07.2019 se zn. POD/11338/2019/923/2/831.05, 
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků na situačních výkresech, 
- doklad o zaplacení správního poplatku, 
- plán kontrolních prohlídek stavby, 
- závazné stanovisko MěÚ Jablunkov, odboru ÚPSŘ ze dne 07.08.2019, č. j.: MEJA 

13690/2019-328, 
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Jablunkov ze dne 03.06.2019 s č. j. MEJA 

9369/2019, 
- sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 16.05.2019 s č.j. 

KHSMS 20253/2019/FM/HOK, 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 

10.05.2019 s č. j. HSOS-4010-2/2019, 
- vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 09.05.2019 s č.j. NPU-

381/32322/2019, 
- vyjádření společnosti Lesy České republiky s.p., správy toků ze dne 25.04.2019 s č. j. 

LCR951/001886/2019, 
- stanovisko Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ze dne 16.04.2019 s č. 

j. KRPT-94489-1/ČR-2019-070208, 
- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. ze dne 11.04.2019 se zn. 5001909779, 
- sdělení společnosti ČEZ ITC Services, a.s. ze dne 11.04.2019 se zn. 0700037475, 
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 11.04.2019 se zn. 0200897013. 
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Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a 
správního řádu, oznámil vodoprávní úřad zahájení společného vodoprávního řízení všem 
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemností ze dne 03.07.2019 s č. j.: MEJA 
11236/2019, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil dle § 94m, odst. 3 stavebního zákona od 
ústního jednání a ohledání na místě.  

Vodoprávní úřad zároveň poučil účastníky řízení o právu uplatnit své námitky, popřípadě 
důkazy a dotčené orgány o možnosti uplatnit svá závazná stanoviska do 15 dnů od obdržení 
oznámení o zahájení řízení. Svého práva využil MěÚ Jablunkov, odbor územního plánování a 
stavebního řádu vydáním závazného stanoviska. 

V oznámení o zahájení řízení byl rovněž žadatel vyzván k doložení vyjmenovaných dokladů. 
Správní poplatek byl uhrazen na účet města dne 12.07.2019, ostatní doklady byly doplněny 
podáním ze dne 25.07.2019. 

V průběhu společného vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení. 
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.  

Vodoprávní úřad rovněž účastníky řízení upozornil na právo vyjádřit se před vydáním 
rozhodnutí k jeho podkladům ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu ve dnech 12. a 14. srpna 
2019. Žádný z účastníků řízení těchto svých práv nevyužil. 

Na základě předložených podkladů a výše uvedeného zároveň vodoprávní úřad posoudil, že 
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek 
nedosažení dobrého stavu vod. 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že 
v daném případě podle ustanovení § 94k stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel, který 
je zároveň stavebníkem a obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn. Dále jsou účastníky řízení vlastníci staveb, na které má být požadovaný záměr 
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám 
stavebníkem, účastníkem řízení je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku, dále osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno, tj. Obec Písečná, Jana Boturová, Radek Byrtus, Ing. Monika Byrtusová, Vanda 
Byrtusová, Jiří Cieslar, Anna Cieslarová, Blažena Cieslarová, Stanislav Hamrozi, Vanda 
Hamroziová, David Haratík, Josef Lysek, Drahomíra Lysková, Věra Martynková, Mgr. Pavla 
Pinkasová, Martin Roženek, Jan Sikora, Bronislava Sikorová, Josef Slowik, Helena Szlauerová, 
Expobank CZ a.s., Město Jablunkov, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, 
a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a dále vlastníci okolních pozemků 
st. p. 51, 52/1, 53, 56, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 67/1, 83/1, 84/1, 152, 174, 179, 184, 187, 
240, parc. č. 626/1, 627, 629, 695/1, 695/2, 697/1, 697/2, 697/3, 698/1, 698/2, 699, 704/2, 
714/6, 714/7, 716, 720/1, 748/1, 748/2, 748/3, 750/1, 751/2, 752/1, 761, 762, 763, 764, 765/2, 
825, 826, 827, 837, 892, 1524, 1528 v katastrálním území Písečná u Jablunkova a účastníkem 
dle § 115 odst. 4 vodního zákona Obec Písečná.  

Vodoprávní úřad v provedeném řízení rovněž přezkoumal soulad žádosti z hledisek uvedených 
v § 94o stavebního zákona. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, je v souladu s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území v platném znění, 
zejména s paragrafem 24a. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 
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Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Podkladem 
jsou i vyjádření a souhlasy s umístěním stavby od správců technické infrastruktury (ČEZ 
Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GasNet a.s. 
zastoupena společností GridServices Distribuční služby, s.r.o. a SmVaK Ostrava, a.s.) z nichž 
vyplývá, že stavba je přípustná za splnění stanovených podmínek a v souladu s nimi. Splnění 
požadovaných podmínek je zapracováno v projektové dokumentaci.  

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů je prokázán 
doložením souhlasného koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Jablunkova, souhlasného 
závazného stanoviska MěÚ Jablunkov, odboru ÚPSŘ, závazného stanovisko Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje a stanoviskem Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje.  

Vodoprávní úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona a shledal, že její 
umístění je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, s požadavky stavebního zákona, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. 
Umístění vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů a 
technickým požadavkům na stavby, stanoveným vyhláškou č. 268/2009, o technických 
požadavcích na stavby, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. 

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem 
a dospěl k závěru, že řešení navržené žadateli, technicky zdůvodněné projektovou 
dokumentací, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje a 
ani nepoškozuje veřejné zájmy, zájmy chráněné vodním zákonem a práva jiných nad míru 
danou zákonnými předpisy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 - § 83 správního 
řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním 
učiněným u Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvoláním 
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené 
v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se 
podává  v počtu stejnopisů odpovídajícímu počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí 
a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 
odkladný účinek.  

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Jiří Vavřač 
vedoucí odboru ŽPaZ 
Městský úřad Jablunkov 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. h) ve výši 1500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 1500 Kč, celkem 3000 Kč byl 
zaplacen. byl zaplacen dne 12.07.2019 

 

Příloha: 
- ověřená situace stavby MP-X-7238 

 

Příloha pro investora (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
- 1x ověřená projektová dokumentace stavby, 
- 1x štítek „Stavba povolena“. 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Toto rozhodnutí se účastníkům řízení stanoveným podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona 
doručuje v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce 
správního orgánu, který rozhodnutí doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu města 
Jablunkov a dále dle § 115 odst. 3 vodního zákona na úřední desce obce Písečná. Tito 
účastníci řízení se dle § 112 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Rozhodnutí se zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení rozhodnutí na úřední 
desce Městského úřadu města Jablunkov a zveřejněním na webových stránkách města 
Jablunkov, elektronické desce městského úřadu, se rozhodnutí považuje za doručené. Na 
úřední desce obce Písečná se rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Záznam o vyvěšení na úřední desce: 
 
Evidenční číslo: …………… … Vyvěšeno dne: ……………… Sejmuto dne:………………… 
 
 
Obdrží: 
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu tj. stavebník a vlastníci dotčených 
pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, včetně těch osob, 
které mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo – doručí se jednotlivě: 

1. Obec Písečná, IDDS: a4ybz4h 
 sídlo: Písečná č.p. 42, 739 91  Jablunkov v zastoupení společností MEDIUM projekt  

v.o.s., IDDS: 22v5ztv, sídlo: Pernerova č.p. 168, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
2. Ing. Monika Byrtusová, Písečná č.p. 28, 739 91  Jablunkov 
3. Jana Boturová, Písečná č.p. 171, 739 91  Jablunkov 
4. Radek Byrtus, Písečná č.p. 28, 739 91  Jablunkov 
5. Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91  Jablunkov  
6. Vanda Byrtusová, Bystřice č.p. 900, 739 95  Bystřice nad Olší 
7. Jiří Cieslar, IDDS: bnrh4qw 
 trvalý pobyt: Písečná č.p. 112, 739 91  Jablunkov 
8. Anna Cieslarová, Písečná č.p. 21, 739 91  Jablunkov 
9. Blažena Cieslarová, Písečná č.p. 112, 739 91  Jablunkov 
10. Stanislav Hamrozi, Písečná č.p. 91, 739 91  Jablunkov 
11. Vanda Hamroziová, Písečná č.p. 91, 739 91  Jablunkov 
12. David Haratík, IDDS: dp55hcg 
 trvalý pobyt: Písečná č.p. 242, 739 91  Jablunkov 
13. Josef Lysek, Písečná č.p. 138, 739 91  Jablunkov 
14. Drahomíra Lysková, Písečná č.p. 20, 739 91  Jablunkov 
15. Věra Martynková, Písečná č.p. 86, 739 91  Jablunkov 
16. Mgr. Pavla Pinkasová, Písečná č.p. 230, 739 91  Jablunkov 
17. Martin Roženek, Písečná č.p. 228, 739 91  Jablunkov 
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18. Jan Sikora, Písečná č.p. 131, 739 91  Jablunkov 
19. Bronislava Sikorová, Písečná č.p. 131, 739 91  Jablunkov 
20. Josef Slowik, Písečná č.p. 22, 739 91  Jablunkov 
21. Helena Szlauerová, Písečná č.p. 77, 739 91  Jablunkov 
22. Expobank CZ a.s., IDDS: 8zuewv8 
 sídlo: Vítězná č.p. 126/1, 150 00  Praha 5-Malá Strana 
 
  
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 
 sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
4. vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo  
     navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousedním stavbám nebo pozemkům  
     jiné věcné právo, které může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. pozemky: 
st. p. 51, 52/1, 53, 56, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 67/1, 83/1, 84/1, 152, 174, 179, 184, 187, 
240, parc. č. 626/1, 627, 629, 695/1, 695/2, 697/1, 697/2, 697/3, 698/1, 698/2, 699, 704/2, 
714/6, 714/7, 716, 720/1, 748/1, 748/2, 748/3, 750/1, 751/2, 752/1, 761, 762, 763, 764, 765/2, 
825, 826, 827, 837, 892, 1524, 1528 v katastrálním území Písečná u Jablunkova 
 
III. Dotčené orgány: 
1. HZS Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive 
 sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, 738 02  Frýdek-Místek 12 
2. MěÚ Jablunkov, odpadové  hospodářství, Dukelská č.p. 144, 739 91  Jablunkov 
3. MěÚ Jablunkov, orgán územního plánování, Dukelská č.p. 144, 739 91  Jablunkov 
4. MěÚ Jablunkov, ÚPSŘ, Dukelská č.p. 144, 739 91  Jablunkov 
  
IV. Na vědomí: 
1. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
 sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
2. MěÚ Jablunkov, odbor VaŽÚ, IDDS: dj4bppi, sídlo: Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov – s  
    žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce 
3. Obecní úřad Písečná, IDDS: a4ybz4h, sídlo: Písečná č.p. 42, 739 91 – s žádostí o vyvěšení  
    oznámení na úřední desce 
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