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I. OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O DODATEČNÉM STAVEBNÍM POVOLENÍ, NAŘÍZENÍ
ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ SPOJENÉHO S OHLEDÁNÍM NA MÍSTĚ A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel, kterým je právnická osoba
Obec Markvartovice, IČ 00300411, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice,
kterou zastupuje na základě plné moci právnická osoba,
INGAT inženýrské činnosti, s.r.o., Ing. Lenka Kazdová, IČ 28644841, Výstavní 8,
709 00 Ostrava
(dále jen "žadatel") dne 30.11.2016 podal žádost o dodatečné povolení stavby vodního díla
"Splašková kanalizace obce Markvartovice"
na pozemcích parc. č. 191/1, 191/2, 1876/1, 1539, 1528/3, 1462/12, 1834, 105/1, 1435/1, 1864,
1865, 1401/91, 90, 91/1, 92/1, 1824/1, 345, 1841, 22, 374, 1878/1, 383, 1374/3, 1374/2,
1824/28, 1849, 1212/8, 1848, 441/2, 441/3, 446/1, 446/2, 446/4, 451/1, 451/2, 453, 452, 464,
1846/1, 1114, 1113/9, 1846/5, 412/1, 416/4, 1577/2 v katastrálním území Markvartovice, obci
Markvartovice, kraji Moravskoslezském (dále jen "stavba") dle ust. § 15 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"vodní zákon") a dle ust. § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").
Žádost o dodatečné povolení stavby byla vlastníkem stavby podána dne 30.11.2016. Vzhledem
k tomu, že byla žádost o dodatečné povolení stavby vodního díla podána před zahájením řízení
o odstranění stavby provedené bez stavebního povolení, má se za to, že dle § 129 odst. 2
stavebního zákona byla žádost o dodatečné stavební povolení podána v okamžiku zahájení
řízení o odstranění stavby, tedy dne 31.1.2017. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako vodoprávní úřad
(dále jen "vodoprávní úřad") příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1
vodního zákona a příslušný místně podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznamuje, že na návrh
žadatele bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ust.
§ 112 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu,
o dodatečném povolení stavby vodního díla "Splašková kanalizace obce Markvartovice" dle ust.
§ 15 odst. 1 vodního zákona a dle ust. § 129 stavebního zákona.
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Popis stavby:
V rámci realizace stavby vodního díla "Splašková kanalizace obce Markvartovice" vlastník
stavby, Obec Markvartovice, IČ 00300411, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, provedl
stavbu vodního díla v rozporu s vydaným rozhodnutím o povolení stavby vodního díla,
které vydal odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, dne
10.3.2016 pod č.j. HLUC/38095/2014/OŽPaKS/Fi, a které nabylo právní moci dne 22.10.2014.
Na území obce Markvartovice byla dokončena stavba splaškové kanalizace pro veřejnou
potřebu, která zajišťuje transport splaškových odpadních vod na předávací místo, kde navazuje
na splaškovou kanalizaci obce Ludgeřovice a následně do stávající kanalizační sítě města
Ostravy, která je ukončená na stávající mechanicko – biologické ČOV, kde je zajištěno jejich
důsledné čištění v souladu s požadavky platné legislativy.
V rámci stavby došlo celkem k 25 změnám oproti projektové dokumentaci, která byla ověřena
vodoprávním úřadem ve stavebním řízení.
Jedna ze změn stavby vodního díla spočívá ve změně umístění měrného objektu (Parshallova
žlabu) – předávacího místa na splaškovou kanalizaci obce Ludgeřovice, který měl být umístěn
v šachtě Š80a, v k.ú. Ludgeřovice a nově byl osazen v šachtě Š1a. Další změny stavby
spočívají převážně ve změně plánované trasy kanalizace, a to z důvodu kolize s inženýrskými
sítěmi, na žádost vlastníků pozemků stavby, aj.
Také došlo k několika změnám, které spočívaly ve změně délky kanalizace (prodloužení
či zkrácení), a to z důvodu napojení nově budovaných staveb nebo z důvodu jiného způsobu
napojení oproti předpokladu.
Podrobný popis stavby vodního díla je uveden v projektové dokumentaci skutečného provedení
stavby se zapracováním změn stavby, kterou vypracovala firma KONEKO spol. s r.o.,
IČ 00577758, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské hory a autorizoval
Ing. Sergej Gorbunov, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT
1101825), v říjnu 2016. Tato projektová dokumentace je součástí spisové dokumentace.
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb nařizuje k projednání
podaného návrhu ústní jednání spojené s ohledáním na místě, ve smyslu ust. § 115 odst. 8
vodního zákona a ve smyslu ust. § 112 odst. 1 a § 129 odst. 2 stavebního zákona na den
28.2.2017 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě Markvartovice.

II. VYJÁDŘENÍ K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ
A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Na základě žádosti žadatele bylo zahájeno vodoprávní řízení o dodatečném povolení stavby
vodního díla
"Splašková kanalizace obce Markvartovice"
na pozemcích parc. č. 191/1, 191/2, 1876/1, 1539, 1528/3, 1462/12, 1834, 105/1, 1435/1, 1864,
1865, 1401/91, 90, 91/1, 92/1, 1824/1, 345, 1841, 22, 374, 1878/1, 383, 1374/3, 1374/2,
1824/28, 1849, 1212/8, 1848, 441/2, 441/3, 446/1, 446/2, 446/4, 451/1, 451/2, 453, 452, 464,
1846/1, 1114, 1113/9, 1846/5, 412/1, 416/4, 1577/2 v katastrálním území Markvartovice, obci
Markvartovice, kraji Moravskoslezském (dále jen "stavba") dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona
a dle ust. § 129 stavebního zákona.
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako vodoprávní úřad
(dále jen "vodoprávní úřad") příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1
vodního zákona a příslušný místně podle § 11 správného řádu a jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, dává
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ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k jeho podkladům, a to ve dnech:
6. března 2017 v době od 8.00 do 16:30 hod.
7. března 2017 v době od 8.00 do 12.30 hod.
8. března 2017 v době od 8.00 do 16.30 hod.
na odboru ochrany životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín,
v kanceláři č. A 104, I. patro.
V případě, že v uvedeném termínu nevyužijete tohoto práva, máme za to, že nepovažujete
za potřebné vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Poté bude ve věci rozhodnuto.
Poučení:
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.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, 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 podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů
pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce příslušnému vodoprávnímu
úřadu Městského úřadu Hlučín, v souladu s ustanovením § 33 správního řádu písemnou plnou
moc.

"Otisk úředního razítka"

Ing. Martina Fichnová, v.r.
referent odboru životního prostředí a komunálních služeb
úsek vodohospodářský
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Obdrží:
Toto oznámení o zahájení správního řízení, nařízení ústního jednání spojeného
s ohledáním na místě a vyjádření k podkladům rozhodnutí, v souladu s § 144 odst. 6
správního řádu obdrží do vlastních rukou účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu:
1. Obec Markvartovice, IDDS: 96paxqk
prostřednictvím INGAT inženýrské činnosti, s.r.o., IDDS: brwxcni
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se
účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (tj. vlastník pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku
prováděním stavby přímo dotčeno, 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 (včetně sítí technické
infrastruktury), vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno
(včetně sítí technické infrastruktury) oznámení o zahájení správního řízení, nařízení ústního
jednání spojeného s ohledáním na místě a vyjádření k podkladům rozhodnutí, dle § 144 odst. 1
a odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou – jmenovitě pozemek parc. č. 4/1, 4/2, 5, 6/1,
6/4, 7/1, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2, 22, 23, 35, 37, 41/2, 54/2, 63/2, 75, 86/1, 86/2, 89/2, 90, 91/1, 92/1,
94, 96, 97, 98, 99/1, 99/3, 99/6, 99/7, 99/9, 100/1, 104/3, 104/4, 105/1, 105/2, 107, 189, 190,
191/1, 191/2, 192, 193, 203/1, 203/3, 203/4, 203/5, 203/6, 203/2, 339, 341, 342, 345, 346,
357/1, 374, 375, 376/1, 376/2, 371, 373, 377, 379, 380, 383, 384/2, 384/3, 384/5, 393/1, 393/2,
396/1, 398/1, 398/2, 399, 411/2, 412/1, 414, 415, 416/4, 432, 433, 441/1, 441/2, 441/3, 443/1,
443/2, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 447, 448, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 456, 458/2,
458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 463/1, 464, 472, 473, 474, 477, 478/2, 568, 569, 570, 935, 999/2,
999/3, 1023, 1024, 1025, 1048/12, 1048/32, 1063, 1066, 1070/3, 1078, 1081, 1107/1, 1108/3,
1113/2, 1113/9, 1113/10, 1113/11, 1113/17, 1114, 1115, 1116, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1119,
1132, 1152/1, 1152/3, 1158/3, 1158/4, 1158/5, 1158/6, 1212/1, 1212/6, 1212/7, 1212/8, 1213/2,
1213/3, 1213/5, 1213/6, 1259, 1260, 1268/11, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1373, 1374/2, 1374/3,
1374/4, 1374/5, 1374/7, 1401/1, 1401/2, 1401/91, 1424, 1425, 1426/1, 1435/1, 1435/3, 1435/7,
1438/1, 1441/6, 1441/7, 1445/1, 1460/4, 1462/7, 1462/8, 1462/11, 1462/12, 1462/13, 1527/7,
1527/8, 1528/1, 1528/3, 1528/4, 1528/5, 1531, 1532/1, 1532/2, 1533/6, 1537/14, 1537/15,
1537/18, 1537/17, 1539, 1540/4, 1540/5, 1540/8, 1540/13, 1540/14, 1540/16, 1540/21, 1567,
1568, 1569, 1570, 1572/4, 1572/5, 1572/7, 1577/2, 1577/3, 1577/4, 1577/5, 1633/4, 1824/1,
1824/2, 1824/3, 1824/28, 1824/42, 1824/44, 1826/1, 1834, 1837, 1841, 1842, 1846/1, 1846/5,
1848, 1849, 1859, 1864, 1865, 1876/1, 1876/2, 1877, 1878/1, 1878/2 v katastrálním území
Markvartovice.
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení
o zahájení správního řízení, nařízení ústního jednání spojeného s ohledáním na místě
a vyjádření k podkladům řízení, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu,
rovněž veřejnou vyhláškou.
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Hlučín a na úřední desce
Obce Markvartovice se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.
Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu
Hlučín.
Dotčené orgány:
1. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
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Na vědomí:
1. Obecní úřad Ludgeřovice, odbor stavební úřad a silniční správní úřad, IDDS: n9bb3cx
2. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
3. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p.
24/23, 748 01 Hlučín - spis
Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na odbor ochrany
životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí č.p. 24/23,
748 01 Hlučín
4. Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín - se
žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce
5. Obecní úřad Markvartovice, se žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: 96paxqk

………………………………………

……………………………………..

vyvěšeno

sňato

…………………………………
razítko úřadu

……………………………………..
podpis

……………………………………
podpis

