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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
Obec Hodslavice, IČO 00297917, Hodslavice č.p. 211, 742 71  Hodslavice 

(dále jen "žadatel") podala dne 08.06.2020 žádost o povolení změny stavby vodního díla 
před dokončením: 

„Odkanalizování obce Hodslavice - Změna stavby č. 2 před dokončením“ 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 143, 180/2, 208/1, 330, 351, 642, 645/1, 648, 651, 655, 674, 697, 
1118/3, 1151, 1152, 1392, 1782/7, 1800/4, 1804 v katastrálním území Hodslavice. Změna stavby 
vodního díla před dokončením vyžaduje změnu územního rozhodnutí, vodoprávní úřad proto bude 
rozhodovat o této změně ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu § 94j až 94p stavebního 
zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

Rozsah stavby: 
Záměr řeší změny stavby kanalizace před dokončením v rámci stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“. 
Předložená projektová dokumentace, zpracovaná v dubnu 2020 Ing. Lubomírem Novákem, 
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100472, řeší změnu ve 7 lokalitách: 

1. Sběrač AJH (na pozemku parc. č. 143, 208/1 a 180/2 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na skutečnou 
polohu inženýrských sítí byly mezi povolené revizní šachty Š271 až Š405 vloženy nové revizní 
šachty Š403a, Š403b, Š402a a upravena poloha původních revizních šachet Š403 a Š404. 

2. Sběrač AX (na pozemku parc. č. 330 a 351 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na stanoviska vlastníků 
dotčených pozemků a jednodušší napojení RD č.p. 406 a č.p. 146 byl prodloužen sběrač AX 
na parc.č. 330 v k.ú. Hodslavice s ukončením v revizní šachtě Š417. 

3. Sběrač AG (na pozemku parc. č. 642 a 645/1 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na skutečnou polohu 
inženýrských sítí a požadovaný způsob napojení RD č.p. 55 a pozemků parc.č. 630/1 a 630/2 
v k.ú. Hodslavice byl sběrač AG prodloužen na parc.č. 642 v k.ú. Hodslavice a ukončen v revizní 
šachtě Š231.  

4. Sběrač AJ (na pozemku parc. č. 1151, 1152, 1782/7, 1118/3 a 1392 v k.ú. Hodslavice): 
Po realizaci protlaku pod korytem VT byly dotčeny i pozemky parc.č. 1151 a 1152 v k.ú. 
Hodslavice. 
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5. Sběrač AEA (na pozemku parc. č. 1800/4 a 1804 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na skutečnou 

polohu inženýrských sítí a požadované nivelety potrubí byla revizní šachta Š184 posunuta na 
pozemek parc.č. 1800/4 v k.ú. Hodslavice. 

6. Sběrač AF (na pozemku parc. č. 648, 651 a 655 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na skutečnou 
polohu inženýrských sítí byla trasa sběrače AF posunuta na pozemky parc.č. 648 a 651 v k.ú. 
Hodslavice s ukončením v revizní šachtě Š228. 

7. Sběrač ADA, AC (na pozemku parc. č. 694 a 674 v k.ú. Hodslavice): S ohledem na požadovanou 
úpravu napojení RD č.p. 371 a požadavky na křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bylo 
provedeno zkrácení sběrače AC a prodloužení sběrače ADA s ukončením v nové revizní šachtě 
Š141a. 

 

Vymezení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení: 

- Podle § 94k písm. a) stavebního zákona: žadatel–stavebník. 

- Podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden: 
Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 742 71  Hodslavice. 

- Podle § 94 písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

(oprávněný hospodařit s majetkem státu pozemek parc.č. 1151 a 1782/7 v k.ú. Hodslavice), 
František Hasalík (vlastník pozemku  parc.č. 330 v k.ú. Hodslavice), 
Daniela Dohnalová (vlastník pozemku parc.č. 351 v k.ú. Hodslavice), 
Eva Fenciková (vlastník pozemku parc.č. 642 v k.ú. Hodslavice), 
Lucie Bačková (vlastník pozemku parc.č. 1152 k.ú. Hodslavice), 
Věra Cahlíková (vlastník pozemku parc.č. 648 a 651 v k.ú. Hodslavice), 
Pactio Invest a.s. (zástavní právo k pozemku parc.č. 648 a 651 v k.ú. Hodslavice), 
Raiffeisenbank a.s. (zástavní právo k pozemku parc.č. 1152 v k.ú. Hodslavice), 
GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GridServices, s.r.o., (vlastník dotčeného plynárenského zařízení), 
ČEZ Distribuce, a.s. (vlastník dotčeného energetického zařízení), 
CETIN a.s. (vlastník dotčeného komunikačního vedení), 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry (správce vodního toku Křižanův potok). 

- Podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným 
povolením přímo dotčeno: ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního 
záměru: 
Pozemky parc.č. 141, 154, 155, 156, 168, 171, 202/1, 331, 333, 349, 630/1, 643/2, 645/2, 647, 649, 
650/1, 650/2, 650/3, 652, 657, 688, 690, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 702/2, 703/2, 882, 853/2, 
1150, 1166/1, 1796/1, 1800/1, 1812/1   v katastrálním území Hodslavice. 

 

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 
§ 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 speciální stavební úřad pro vodní 
díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen 
"stavební zákon"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení společného řízení podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 
118 odst. 2 a 3 a § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Podle §94m odst. 3 
stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky, 
popřípadě důkazy,  

do 16. července 2020 
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Podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upozorňujeme, že k později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto.  

Podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), mohou 
účastníci řízení a jejich zástupci nahlížet do spisu po celou dobu řízení, a to i v případě, že je rozhodnutí 
pravomocné. Do spisu je možno nahlédnout na Městském úřadě Nový Jičín, odboru životního prostředí, 
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, dveře 307, dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin nebo 
úterý, čtvrtek a pátek po telefonní dohodě. 

Podle § 36 odst. 3 správního řádu, dává vodoprávní úřad účastníkům řízení možnost se před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Účastníci řízení se mohou k podkladům rozhodnutí vyjádřit 
do 21. července 2020. Po uplynutí lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

 

Ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu je zahájené vodoprávní řízení řízením s velkým počtem 
účastníků, ve kterém je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou 
vyhláškou. Ve  smyslu ustanovení § 25 správního řádu se doručuje toto oznámení o zahájení řízení 
veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce MÚ Nový Jičín a úřední desce OÚ Hodslavice 
po dobu 15 dnů. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce MÚ Nový Jičín bude považován za den 
doručení oznámení veřejnou vyhláškou.  

Poučení účastníků společného územního a stavebního řízení: 

Závazná stanoviska, které mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí 
být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich 
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a 
stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem 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 
námitky. 

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

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může 
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

Před vydáním společného povolení stavby je žadatel – stavebník povinen zaplatit správní poplatek 
ve výši 1000 Kč podle položky 18 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích"). Vyměření správního poplatku obdrží 
stavebník samostatně. 

Podle § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až 
po zaplacení poplatku. Doklad o zaplacení poplatku předložte správními orgánu. 

Příloha: 

1. Situační výkres širších vztahů a katastrální situační výkresy zpracované v dubnu 2020 Ing. 
Lubomírem Novákem 

 
 
 
 
Mgr. Martin Petrusek, v. r.     „otisk razítka“ 
referent veřejné správy 
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Obdrží: 

I. Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se 
doručuje jednotlivě): 
1. Obec Hodslavice, IDDS: 88tbebn 

 
II. Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný 
záměr proveden, a podle § 94 písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě): 
2. František Hasalík, Hodslavice č.p. 406, 742 71  Hodslavice 
3. Daniela Dohnalová, Hodslavice č.p. 155, 742 71  Hodslavice 
4. Eva Fenciková, Brožíkova č.p. 1497/13, 741 01  Nový Jičín 1 
5. Věra Cahlíková, Hodslavice č.p. 246, 742 71  Hodslavice 
6. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
7. Lucie Bačková, Hodslavice č.p. 91, 742 71  Hodslavice 
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
9. GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
10. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
11. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn 
12. Pactio Invest a.s., IDDS: jz6c7wc 
13. Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u 
 
III. Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být 
společným povolením přímo dotčeno: ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 
stavebního záměru – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou: 
Pozemky parc.č. 141, 154, 155, 156, 168, 171, 202/1, 331, 333, 349, 630/1, 643/2, 645/2, 647, 649, 
650/1, 650/2, 650/3, 652, 657, 688, 690, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 702/2, 703/2, 882, 853/2, 1150, 
1166/1, 1796/1, 1800/1, 1812/1   v katastrálním území Hodslavice. 
 
IV. Dotčené správní orgány (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě): 
14. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový 

Jičín 1 
15. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový 

Jičín 1 
16. Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPSŘ - orgán územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  

Nový Jičín 1 
 
V. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti: 
17. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, Úsek sekretariátu, Masarykovo nám. č.p. 

1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
18. Obecní úřad Hodslavice, správce úřední desky, Hodslavice č.p. 211, 742 71  Hodslavice 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem 
umožňují dálkový přístup. 
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