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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 
Obec Bělotín, IČO 00301019, Bělotín č.p. 151, 753 64  Bělotín, 
kterého zastupuje MEDMES, spol. s r. o., IČO 46581316, Třída Československé armády č.p. 211, 
Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 26.7.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

ZÁSTAVBA 7. RD, LUČICE - SO 08.1 PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ 

KANALIZACE 

Bělotín, Lučice 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 12, 13, 16, 21, 27, 41/1, 41/2, 94/3, 94/8, 95/1, 95/4, 95/5, 
96/3, 97/2, 99/1, 101/1, 102, 107/5, 111/1, 121, 144, 152, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160, 162, 171, 
260, 261/1, 265/1, 303, 304, 305, 405 v katastrálním území Lučice na Moravě. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace v celkové délce 1158 m, DN 250, která nahradí stávající 
jednotnou kanalizaci, která bude nadále využívána pro odvod dešťových vod do Lučického potoka. 

- Stoka A - délky 863 m, stoka A1 - 180 m, stoka A2 -  78 m a stoka A3 - 37 m. 

- Stoka A začíná vybudováním nové šachty Š1 na stávajícím odtoku z dešťového oddělovače před 
stávající ČOV. Stávající dešťový oddělovač na jednotné kanalizaci bude zrušen. Odtok z dešťového 
oddělovače do ČOV bude zaslepen. 

- Od šachty Š1 je trasa vedena kolmo na silnici III/0841, kterou před šachtou Š2 kříží v km 0,010-
0,015 protlakem a dále pokračuje loukou v souběhu až po šachtu Š9 v km 0,267. Zde se trasa lomí 
kolmo, prochází místní komunikací do lomové šachty Š10 v soukromé zahradě, kterou prochází až 
do lomové šachty Š11 km 0,296 dále kolmo kříží protlakem silnici III/0481 do lomové šachty Š12 a 
pokračuje ve svahu podél silnice až do lomové šachty Š16 kde se lomí a protlakem opět prochází 
silnici III/0481 do lomové šachty Š17 v km 0,489. Trasa stoky A dále pokračuje v souběhu se silnicí 
III/0481 až do soutokové šachty Š20 v km 0,594, kde se kolmo napojují stoky A1 a A2. Stoka A dále 
pokračuje v souběhu se silnicí až do lomové šachty Š23 km 0,0693 odkud kolmo kříží protlakem 
asfaltovou komunikaci III/07481 do šachty Š24 a déle pokračuje v místní asfaltové komunikaci až 
do koncové šachty Š29 km 0,863. 

- orientační určení polohy začátku stavby: Š1: X = 1125886, Y = 505482, konce stavby Š29: X = 
1125617, Y = 505130, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-0570-0-00, hydrogeologický rajon 2212 
Oderská brána, útvar povrchových vod "Luha od pramene po ústí do toku Odra" (HOD_0050). 



Č.j. OSUZPD/38824/19-4 str. 2 

 
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako 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 (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 
1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
(dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů,  

oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, pro stavbu 

ZÁSTAVBA 7. RD, LUČICE - SO 08.1 PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, u p o u š t í 

vodoprávní úřad ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání.  

Závazná stanoviska dotčených orgánů dle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení musí 
být uplatněny ve stanovené lhůtě  

15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 

 jinak se k nim nepřihlíží. 

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je 
možné nahlédnout u odboru stavebního úřadu, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice – 
oddělení životního prostředí, III. patro, dveře č. 408 (návštěvní dny: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. 
a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě). Nechá-li se některý z účastníků řízení 
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Dne 29.10.2019 bude mít vodoprávní úřad shromážděné všechny podklady pro rozhodnutí. 
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před 
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, vodoprávní úřad poskytuje 
účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje 

lhůtu následujících 3 pracovních dnů po dni 29.10.2019. 

Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí, které Vám bude dle § 72 správního řádu oznámeno. Do 
podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Odboru 
stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení životního prostředí. 
Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí, nikoli o další lhůtu pro námitky. 
Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží. 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Obec může uplatnit 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 uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 94n 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 
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odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se 
nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Juhaňáková 
samostatný referent 
oddělení životního prostředí 

Příloha: Katastrální situace, 1:1000, výkres C.4 

Upozorňujeme žadatele (stavebníka), že požadované rozhodnutí podléhá zpoplatnění podle 
sazebníku správních poplatků - položka 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,-Kč, který je součástí 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a stavební povolení 
není možné podle § 5 odst. 2 citovaného zákona vydat před zaplacením správního poplatku. Platbu 
můžete provést na podatelně Městského úřadu Hranice nebo na účet č. 19-0001320831/0100, 
variabilní symbol 13618, specifický symbol 3882419. Doklad o zaplacení správního poplatku musí 
být předložen vodoprávnímu úřadu. 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je dnem doručení oznámení. 
Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, 
životního prostředí a dopravy, a zaslat oznámení zpět na Městský úřad, odbor stavební úřad, životního 
prostředí a dopravy, s ověřením doby vyvěšení. 

Potvrzení zveřejnění na úřední desce: 

Datum vyvěšení ………………..    Datum sejmutí ………………..  

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem, umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 

………………………………………………..        ……………………………………………… 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:        Razítko: 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení 
doručení jednotlivě, dodejky 

- Obec Bělotín, IDDS: unrbsif , sídlo: Bělotín č.p. 151, 753 64  Bělotín 
- MEDMES, spol. s r. o., IDDS: tb7k28h, sídlo: Třída Československé armády č.p. 211, Hranice I-

Město, 753 01  Hranice 1 
- Richard Birtus, Jižní č.p. 1969, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1 
- František Čech, Lučice č.p. 18, 753 64  Bělotín 
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- Jakub Čech, Lučice č.p. 18, 753 64  Bělotín 
- Michal Čech, Lučice č.p. 18, 753 64  Bělotín 
- Josef Hruška, Lučice č.p. 34, 753 64  Bělotín 
- Jaroslava Hrušková, Lučice č.p. 34, 753 64  Bělotín 
- Eduard Kozák, Lučice č.p. 19, 753 64  Bělotín 
- Soňa Kozáková, IDDS: wz3j5fp, trvalý pobyt: Lučice č.p. 19, 753 64  Bělotín 
- Ladislav Friedrich Neuenstadt, Lučice č.p. 2, 753 64  Bělotín 
- Michael Oleš, Struhlovsko č.p. 1414, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1 
- Lucie Pajdlová, Hrabůvka č.p. 71, 753 01  Hranice 1 
- Věra Poláková, Třeneckého č.p. 139/1, Město, 736 01  Havířov 1 
- Ing. Lucie Skácelová, Lučice č.p. 18, 753 64  Bělotín 
- Vlastimil Tomečka, Lučice č.p. 29, 753 64  Bělotín 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 

3-Žižkov 
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 

2 
- Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf, sídlo: Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn, sídlo: Lipenská č.p. 

53/120, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t,  sídlo: Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02  

Přerov 2 

doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona, identifikovaní 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) : 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

- parc. č. 1/2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 29, 35, 39, 40, 41/3, 42, 43/1, 43/2, 44, 50, 
51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 63, 64/1, 64/2, 65, 66, 68, 72, 73, 77/1, 77/2, 81, 82/1, 82/2, 90, 91, 92, 
94/1, 94/2, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97/1, 98, 100/4, 101/2, 101/3, 103, 105/1, 
105/2, 106/1, 107/3, 107/4, 108/4, 109/1, 109/2, 109/3, 110/2, 111/2, 112, 114, 115, 117, 120, 122, 
123, 124, 125, 126, 132, 133/1, 133/3, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 161/1, 161/2, 163, 
164, 165/2, 165/3, 169, 170, 178/3, 179/1, 244, 248/2, 248/4, 261/2, 265/2, 265/3, 286, 287, 288, 292, 
302, 306, 307, 308, 310, 319, 321, 367, 404, 406, 426 v katastrálním území Lučice na Moravě 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

- Bělotín, Lučice č.p. 42, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 37, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 6, č.p. 43, č.p. 28, č.p. 30, 
č.p. 26, č.p. 29, č.p. 22, č.p. 32, č.p. 10, č.p. 13, č.p. 24, č.p. 33, č.p. 39, č.p. 34, č.p. 18, č.p. 19 a č.p. 
21 

dotčené správní úřady (doručení jednotlivě) 
- Městský úřad Hranice odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01  Hranice 1 
- Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 

prostředí, Pernštejnské náměstí č. p. 1, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1 (orgán státní správy lesů, 
orgán odpadového hospodářství, silniční správní úřad) 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 
- Městský úřad Hranice odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 37  Hranice  
- Obecní úřad Bělotín, IDDS: unrbsif, sídlo: Bělotín č.p. 151, 753 64  Bělotín 

Ostatní 
- Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq, sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 2 






