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

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 
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 zák. č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (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) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a § 
30 zákona o vodovodech a kanalizacích, obdržel dne 17.06.2019 žádost o stavebníka, 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 o vydání 
společného povolení týkajícího se změny stavby před dokončením, tj. k záměru: 

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

(dále jen "stavba") na pozemcích 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 Písečná, kraj Moravskoslezský, uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné povolení"). 
 

Změna obsahuje: 
Stavba "Splašková kanalizace Písečná" byla povolená rozhodnutím vodoprávního úřadu dne 
22.05.2019 s č. j. MEJA 8555/2015, sp. zn. SPI 2887/2014/ŽP. Jedná se o odvedení 
domovních splaškových vod z obce Písečná na stávající čistírnu odpadních vod v Návsí. 
Předmětem řízení je prodloužení stok P1-6-1 a P1-7.   
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Stavba se člení na:  
- SO 01 - Stoka P1-6-1 - kanalizační stoka PP DN 250 - 167,2 m, 
- SO 02 - Stoka P1-7 - kanalizační stoka PP DN 250 - 174,2 m, 
- SO 03 - 12 ks veřejné části přípojek PVC KG 150 v celkové délce 37 m, 
 
Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a § 94j stavebního 
zákona zahájeno vodoprávní řízení o vydání společného povolení dle § 94j stavebního zákona.  

MěÚ Jablunkov, vodoprávní úřad oznamuje, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, § 
94m stavebního zákona a § 47 správního řádu, zahájení společného územního a stavebního 
řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a jelikož jsou mu známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští 
dle § 94m, odst. 3) stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Vodoprávní úřad 
zároveň ve smyslu § 94n odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona dává 
dotčeným orgánům možnost uplatnit svá závazná stanoviska a účastníkům řízení, případně 
jejich zástupcům možnost uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a to nejpozději do 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení. Ve smyslu citovaného ustanovení k později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

 
Ve stejné lhůtě žadatel dále doplní: 
- doklad o zaplacení právního poplatku,  
- souhlasy majitelů pozemků p. č. 1085 a st. 87, k. ú. Písečná, 
- stanovisko Povodí Odry, s.p. 
 
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního 
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo 
k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky 
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k 
tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její 
právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 
může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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; k námitkám, které 
překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Účastníci řízení jsou oprávněni dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko. 
Účastníci řízení mají současně podle § 36 odst. 3 správního řádu právo vyjádřit se před 
vydáním rozhodnutí k jeho podkladům rovněž na Městském úřadu Jablunkov, odboru životního 
prostředí a zemědělství a to ve dnech 22. a 24 července 2019. 

Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci řízení právo nahlížet do spisu; jiným 
osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný 
důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, dalších dotčených osob anebo 
veřejný zájem. 
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Podle ustanovení § 33 správního řádu se mohou účastníci řízení nechat zastupovat 
zmocněncem, kterého si zvolí. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho 
zástupce plnou moc. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Stanislava Karkošková 
referentka vodoprávního úřadu 
MěÚ Jablunkov 
 

 

Upozornění pro žadatele:  
Podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, musí žadatel o vydání společného 
stavebního povolení ke stavbě vodního díla, před vydáním rozhodnutí o povolení stavby, 
uhradit správní poplatek, vyměřený podle položek 17 a 18 odst. ve výši 3000 Kč, a to buď u 
zdejšího vodoprávního úřadu nebo na účet Města Jablunkova (č. účtu: 19- 1681984379/0800, 
variabilní symbol: 5040154419). V případě platby převodem bude o proběhlé platbě neprodleně 
vyrozuměn vodoprávní úřad.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toto oznámení 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 oznámení 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. Oznámení se zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení na úřední 
desce Městského úřadu města Jablunkov a zveřejněním na webových stránkách města 
Jablunkov, elektronické desce městského úřadu, se oznámení považuje za doručené. Na 
úřední desce obce Písečná se oznámení veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Záznam o vyvěšení na úřední desce: 
 
Evidenční číslo: …………… … Vyvěšeno dne: ……………… Sejmuto dne:………………… 
 
 
 

Rozdělovník: 
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, kterou zastupuje 
MEDIUM projekt v.o.s., IDDS: 22v5ztv, sídlo: Pernerova č.p. 168, Zelené Předměstí, 530 02  
Pardubice 2 

3. Jana Boturová, Písečná č.p. 171, 739 91  Jablunkov 
4. Radek Byrtus, Písečná č.p. 28, 739 91  Jablunkov 
5. Ing. Monika Byrtusová, Písečná č.p. 28, 739 91  Jablunkov 
6. Vanda Byrtusová, Bystřice č.p. 900, 739 95  Bystřice nad Olší 
7. Jiří Cieslar, IDDS: bnrh4qw, trvalý pobyt: Školní č.p. 800, 739 91  Jablunkov 
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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 
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 
23. Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91  Jablunkov 
  
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 -  s žádostí o závazné 

stanovisko 
  
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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