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oddělení vodního hospodářství 
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Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20 

 

Č. j. SMOL/234390/2014/OZP/VH/Pru V Olomouci 12.11.2014 
Spisová značka: S-SMOL/224512/2014/OZP 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Michaela Prutyszynová, dveře č. 4.31 
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková  
Telefon: 588488375 
E-mail: michaela.prutyszynova@olomouc.eu 
 
 

„Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 148/1 a 196/1 v k.ú. Horka nad Moravou“ 
 

O Z N Á M E N Í  

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U 
 

o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření 

 
Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona  
 

oznamuje, 

 
že stavebník Obec Horka nad Moravou, IČ: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, 
v zastoupení: Ing. David Tománek, IČ: 01690728, Nádražní 269/10, 783 35  Horka nad Moravou, požádal 
podáním ze dne 27.10.2014 o vydání rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 
stavebního zákona, o povolení stavby „Prodloužení vodovodního řadu“  
na pozemcích parc.č. 148/1;196/1, katastrální území 642061|Horka nad Moravou, obec 502545|Horka nad 
Moravou, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval, č.h.p. 410031140|4-10-03-114, orientační 
určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1116130.45, 549850.05;  1116168.48, 549824.86). 
 

Popis stavby: 
Jedná se o prodloužení vodovodního řadu o délce 45,3 m PVC DN 80 napojený na stávající vodovod DN 
100. Novy vodovodní řad je zakončen hydrantem. Stavba bude sloužit pro napojení dvou bytových jednotek 
a jedné zahrady. 
 
Domovní přípojky vodovodu nejsou předmětem vodoprávního řízení. 

 
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracoval Ing. David Tománek a ověřil Ing. Petr 
Poštulka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200138, v 01/2014. 
 
Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.  
 

K vodoprávnímu řízení bylo předloženo: 
- projekt stavby, 



- plná moc, 
- plán kontrolních prohlídek, 
- kopie katastrální mapy, výpis z KN, 
- územní rozhodnutí č. 99/2014, vydaný MMOl, odb. stavebním, odd. územně správním pod č.j.  

SMOL/170300/2014/OS/US/Sev dne 11.8.2014, 
- sdělení MMOl, odb. stavební, odd. územně správní, č.j. SMOL/213412/2014/OS/US/Sev z 13.10.2014, 
- stanovisko MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOL/066011/2014/OZP/VH/Gib ze dne 7.4.2014, 
- vyjádření Obce Horka nad Moravou z 29.5.2014, 
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PMO48877/2014-203/Ho ze dne 20.10.2014, 
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/10941/2014/OC/HOK ze dne 27.5.2014, 
- závazné stanovisko HZS OK Olomouc, č.j. HSOL-2969-2/2014 ze dne 6.6.2014, 
- vyjádření správců sítí – 

- Moravská vodárenská, a.s., zn. OL/B/10870/16/09/14/Mik z 30.9.2014, 
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 5000938892 z 5.5.2014, 
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 0100236489 z 19.1.2014, 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 511423/14 z 19.1.2014. 

 
Zástupce stavebníka žádáme o doplnění podání v termínu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení : 

- doklad o zaplacení správního poplatku. 
 
Upozornění: V případě, že do stanovené lhůty nebude podání doplněno, bude vodoprávní řízení podle § 64 
správního řádu přerušeno. 
 
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace.  
 
Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval 
podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona.  
 
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 citovaného stavebního 
zákona od místního šetření a ústního jednání. 

 
Účastníci vodoprávního řízení mohou své námitky uplatnit podáním u odboru životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství Magistrátu města Olomouce, učiněným nejpozději do:  

 

10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
 

K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinni sdělit svá stanoviska dotčené 
orgány. 
 
Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění 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 rozsah 
uvedený ve větě první, 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.  
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit 
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou 
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo 
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu  
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit 
doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.  
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  



 
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí vždy v úřední dny 
pondělí a středa od 8,00 – 12,00, 13,00 - 17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města Olomouce, 
Hynaisova 10, č. dv. 4.31, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem. 
 
 

otisk razítka 
 
 
 

 Ing. Hana Zvoníčková  
 vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 

 

Doručení: 
 
Podle ust. § 25 a § 144 správního řádu a § 113 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků řízení 
může vodoprávní úřad uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto 
oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou. 
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě 
obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a  § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední 
desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu . 
 
 
 
 
 
..........................................………………….                       .........................................………………… 
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko                       sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko 

 

 

 

Rozdělovník: 
Účastníci stavebního řízení: (doporučeně do vlastních rukou na dodejku)  
stavebník 
– Obec Horka nad Moravou, IČ: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou,  
 v zastoupení: Ing. David Tománek, IČ: 01690728, Nádražní 269/10, 783 35  Horka nad Moravou 
 
Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a : 
vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb 
– Obec Horka nad Moravou, IČ: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou, 
 
vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb 
– parc. č. 168 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 170 v k.ú. Horka nad 

Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 172 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou, zahrada, parc. č. 175 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 
177 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 179 v k.ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 181 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou, zahrada, parc. č. 183/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 
186 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 193 v k.ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 195 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou, zahrada, parc. č. 196/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha 
a nádvoří, parc. č. 196/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 196/4 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 203 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 

http://www.olomouc.eu/


205 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 206 v k.ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 207 v k.ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří 

 
dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí 
– ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 
– MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
– O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, 140 00  Praha 4 
– RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 
Dotčené orgány a ostatní (na vědomí): 
– HZS OK, IČ: 70885940, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00  Olomouc 9 
– KHS OK se sídlem v Olomouci, IČ: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
– MMOl, odb. stavební – odd. územně správní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9  
– MMOl,odb. životního prostředí -  odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, 

Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
– Obec Horka nad Moravou, IČ: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou,  
– Obecní úřad Horka nad Moravou, IČ: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou 
– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
 
– spis 
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