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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 
Obec Rybí, IČO 00600741, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí 
(dále jen "žadatel") dne 25.08.2021 podala žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního 
díla: 

"Prodloužení vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1)" 
a 

"Prodloužení vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1) –  
DODATEK D1: Propoj vodovodu na p.č. st. 144" 

 
na pozemku st. p. 9, 144, 146/2, 156/1, 157, 170, 200, 207, 307, 411, 425, 564, parc. č. 16/1, 20, 
31/3, 39/2, 40/1, 40/2, 1710/14, 1713/1, 1714, 1716/1, 1717/3, 1717/6, 1746, 1747/1, 1847  
v katastrálním území Rybí. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Jelikož byla pro každou část nového vodovodního řadu podána samostatná žádost, vodoprávní 
úřad uvědomuje účastníky řízení, že tyto žádosti spojil usnesením ze dne 21.09.2021 pod  
č.j. OŽP/102178/2021/Kru podle § 140 odst. 1 správního řádu do jednoho řízení vedeného pod 
sp.zn. OŽP/92441/2021-Kru, jelikož se žádosti týkají téhož stavebního záměru. 
Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné řízení o vydání společného povolení podle § 94j 
stavebního zákona. 

Rozsah stavby: 

Předmětem projektové dokumentace pro vydání společného povolení nazvané "Prodloužení 
vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1)" zpracované a autorizované v listopadu 
2020 Ing. Lubomírem Novákem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 
1100472, je nový vodovodní řad – stavební objekt SO 01 – z potrubí PE 100 RC SDR 11, DN  
80 mm o celkové délce cca 251 m. Současně bude provedeno přepojení a výměna nevyhovujícího 
potrubí PE DN 50 mm směrem k RD č.p. 204, které je nově navrženo z potrubí PE 100 RC SDR 
11 DN 50 mm o celkové délce cca 28 m. Dále bude přepojen vodovodní řad PE DN 32 mm v délce 
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cca 3 m pomocí potrubí PE 100 RC SDR 11 DN 50 mm u RD č.p. 302 na konci nově navrženého 
vodovodního řadu. Umístění trasy vodovodu a přípojek je patrné z přílohy č. 1 tohoto oznámení. 

Součástí prací bude – stavební objekt SO 02 – rekonstrukce 4 ks stávajících vodovodních přípojek 
z potrubí PE DN 25 mm a přepojení s výměnou 9 ks vodovodních přípojek z potrubí PE  
DN 25 mm. Zároveň budou odpojeny stávající přípojky, které jsou napojeny za potokem od 
původního řadu. 

Předložená projektová dokumentace pro vydání společného povolení nazvaná „Prodloužení 
vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1) – DODATEK D1: Propoj vodovodu na  
p.č. st. 144“, zpracovaná a autorizovaná v dubnu 2021 Ing. Lubomírem Novákem, autorizovaným 
inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100472, řeší propoj vodovodního řadu – stavební 
objekt SO 01 – v ulici Malá strana se stávajícím vodovodem PVC DN 100 mm, který je ukončen na 
st.p. 144 u RD čp. 60 na druhé straně silnice Rybí – Štramberk. Nový propoj vodovodního řadu je 
navržen z potrubí PE 100 RC SDR11, DN 80 mm o celkové délce cca 20 m. Cca 4 m od místa 
napojení trasa navrženého vodovodu kříží stávající jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 
300 mm spodem. V místě křížení bude vodovodní potrubí uloženo ve vodotěsné chráničce z PE 
SDR 11 řízeného podvrtu  (D 160x14,6 mm) o délce 17,2 m a s dostatečným přesahem více než  
3 m, s utěsněním konců vodotěsnými manžetami. Umístění trasy vodovodu je patrné z přílohy  
č. 2 tohoto oznámení. 

Součástí prací bude – stavební objekt SO 02 – úprava nivelety již navrženého vodovodu mezi 
body LB a L2 a dále přepojení  stávající vodovodní přípojky z potrubí PE DN 25 mm v délce 2,9 m 
k RD č.p. 158 a výměna vodovodní přípojky k RD č.p. 253.  

Vymezení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení: 
- Podle § 94k písm. a) stavebního zákona: obec Rybí (žadatel–stavebník), 
- Podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr 

proveden: obec Rybí, 
- Podle § 94k 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: 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (vlastník pozemku parc.č. 
1717/3) 
Jiří Purmenský (vlastník pozemku st.p. 144 v k.ú. Rybí), 
Ludmila Purmenská (věcné břemeno užívání k pozemku st.p. 144 v k.ú. Rybí)  
Lumír Holub (spoluvlastník pozemku st.p. 307 a parc.č. 31/3 v k.ú. Rybí) 
Pavla Holubová (spoluvlastník pozemku st.p. 307 a parc.č. 31/3 v k.ú. Rybí) 
Marie Purmenská (věcné břemeno užívání k pozemku st.p. 307 a parc.č. 31/1 v k.ú. Rybí) 
Božena Vašinová (vlastník pozemku st.p. 200 v k.ú. Rybí) 
Zdenka Duráková (vlastník pozemku st.p. 157 v k.ú. Rybí) 
Pavel Bradáč (vlastník pozemku st.p. 156/1 v k.ú. Rybí) 
Marta Bradáčová (věcné břemeno užívání a bytu k pozemku st.p. 156/1 v k.ú. Rybí) 
Zdeněk a Eva Křížovi (vlastníci pozemku st.p. 146/2 a parc.č. 39/2 v k.ú. Rybí) 
Miroslav Pavelka (vlastník pozemku st.p. 425 a parc.č. 40/1 v k.ú. Rybí) 
Čestmír Chemij (spoluvlastník pozemku st.p. 207 v k.ú. Rybí) 
Božena Chemijová (spoluvlastník pozemku st.p. 207 v k.ú. Rybí) 
Jaroslava Pochylová (vlastník pozemku st.p. 411 a parc.č. 40/2 v k.ú. Rybí) 
ČSOB Stavební spořitelna, a.s. (zástavní právo smluvní k pozemku st.p. 411 a parc.č. 40/2 
v k.ú. Rybí) 
Milan Raška (spoluvlastník pozemku st.p. 564 a parc.č. 1847 v k.ú. Rybí) 
Libuše Rašková (spoluvlastník pozemku st.p. 564 a parc.č. 1847 v k.ú. Rybí) 
Libor Till (vlastník pozemku st.p. 9 v k.ú. Rybí) 
Václav Šimíček (vlastník pozemku st.p. 170 v k.ú. Rybí) 
CETIN a.s. (věcné břemeno umístění tel. vedení k pozemku st.p. 9, 144, parc.č. 1717/3, 
1717/9 a věcné břemeno užívání pozemku parc.č. 1746, 1717/6, 1717/9 a 1716/1 v k.ú. Rybí),  
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (vlastník a provozovatel dotčeného 
vodovodního řadu) 
ČEZ Distribuce, a. s. (vlastník dotčeného energetického zařízení) 
GasNet Služby, s.r.o. (vlastník dotčeného plynárenského zařízení) 
Povodí Odry, státní podnik (vlastník a správce dotčeného vodního toku na pozemku parc.č. 
1745/1 v k.ú. Rybí) 
Lesy České republiky, s.p. (správce dotčeného vodního toku na parc.č. 1746 v k.ú. Rybí) 

- 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:  
Michal Hric (vlastník pozemku st.p. 174 a parc.č. 38/1 a 38/2 v k.ú. Rybí) 
Miroslav Matuš (spoluvlastník pozemku parc.č. 37/5 v k.ú. Rybí) 
Věra Matušová (spoluvlastník pozemku parc.č. 37/5 v k.ú. Rybí) 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (vlastník pozemku parc.č. 
1806/2) 
Eva Malíková (vlastník pozemku parc.č. 21/2 a 21/3 v k.ú. Rybí) 
Petra Chytílková, Mgr. (vlastník pozemku parc.č. 16/6 v k.ú. Rybí) 
Lukáš Střebovský (vlastník pozemku st.p. 155 a parc.č. 16/10 a 24 v k.ú. Rybí) 
Lumír Holub (spoluvlastník pozemku parc.č. 31/1 v k.ú. Rybí) 
Pavla Holubová (spoluvlastník pozemku parc.č. 31/1 v k.ú. Rybí) 
Kateřina Mamulová Kutláková, Mgr. Ph.D. (vlastník pozemku st.p. 156/2 v k.ú. Rybí) 
Tomáš Michálek (vlastník pozemku parc.č. 1716/2 v k.ú. Rybí) 
Zdenka Duráková (vlastník pozemku parc.č. 22/2 v k.ú. Rybí) 
Milan Raška (spoluvlastník pozemku parc.č. 31/4 v k.ú. Rybí) 
Libuše Rašková (spoluvlastník pozemku parc.č. 31/4 v k.ú. Rybí) 
Pavel Bradáč (vlastník pozemku parc.č. 1713/2 v k.ú. Rybí) 
Václav Šimíček (vlastník pozemku parc.č. 16/9 v k.ú. Rybí) 
Povodí Odry, státní podnik (vlastník pozemku parc.č. 1745/1 v k.ú. Rybí) 

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 
podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m stavebního zákona zahájení společného územního  
a stavebního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení 
podmínek k jeho provádění. Podle § 94m odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány 
uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,  

do 5. listopadu 2021 

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 10. listopadu 2021. Po uplynutí lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. 
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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 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 3000 Kč podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., 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. Katastrální situační výkres zpracovaný Ing. Lubomírem Novákem – prodloužení vodovodu. 
2. Katastrální situační výkres zpracovaný Ing. Lubomírem Novákem – propoj vodovodu. 
 

 
 

 
Mgr. Martin Petrusek, v. r.  
referent veřejné správy 
 
Za správnost: Ing. Michaela Kruttová    
 
 
Obdrží: 

I. Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona (žadatel) a podle § 94k  
písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden 
(podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě): 

1. Obec Rybí, IČO 00600741, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí, IDDS: 63wbndj 
 
II. Účastníci řízení 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. Jiří Purmenský, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr 

„otisk razítka“ 
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4. Božena Vašinová, Rybí č.p. 158, 742 65  Rybí 
5. Lumír Holub, Rybí č.p. 253, 742 65  Rybí 
6. Pavla Holubová, Rybí č.p. 253, 742 65  Rybí 
7. Marie Purmenská, Rybí č.p. 253, 742 65  Rybí 
8. Zdenka Duráková, Závišice č.p. 91, 742 21  Kopřivnice 
9. Pavel Bradáč, Rybí č.p. 64, 742 65  Rybí 
10. Marta Bradáčová, Rybí č.p. 64, 742 65  Rybí 
11. Čestmír Chemij, Rybí č.p. 164, 742 65  Rybí 
12. Božena Chemijová, Rybí č.p. 164, 742 65  Rybí 
13. Václav Šimíček, Hliněná č.p. 1308, 686 04  Kunovice 
14. Jaroslava Pochylová, Rybí č.p. 330, 742 65  Rybí 
15. Miroslav Pavelka, Rybí č.p. 61, 742 65  Rybí 
16. Zdeněk Kříž, Rybí č.p. 203, 742 65  Rybí 
17. Eva Křížová, Rybí č.p. 203, 742 65  Rybí 
18. Milan Raška, Rybí č.p. 62, 742 65  Rybí 
19. Libuše Rašková, Rybí č.p. 62, 742 65  Rybí 
20. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
21. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
22. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 
23. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
24. ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 
25. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
26. Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, IDDS: e8jcfsn 
 
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 st.p.174, 155, 156/2 a parc.č. 38/1, 38/2, 37/5, 1806/2, 21/2, 21/3, 16/6, 16/10, 24, 31/1, 
1716/2, 22/2, 31/4, 1713/2, 16/9, 1745/1 v katastrálním území Rybí. 
 
IV. Dotčené správní orgány (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě): 
27. Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPSŘ - orgán územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 
741 01  Nový Jičín 1 
28. Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, oddělení stavebního řádu, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 
741 01  Nový Jičín 1 
29. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  
Nový Jičín 1 
30. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 
Nový Jičín, IDDS: w8pai4f 
31. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive 
 
V. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti: 
32. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, Úsek sekretariátu, Masarykovo nám. 

č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Příloha č. 2 
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