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MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

oddělení vodního hospodářství 
Hynaisova 10, 779 11  Olomouc 

 

 
 
 „Prodloužení vodovodního řadu Horka nad Moravou parc. č. 148/1 a 196/1“ 

 

R  O Z H O D  N  U  T  Í  
V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U 

 
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., 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), na základě řízení 
dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona 
 
žadateli Obci Horka nad Moravou, IČO 00298948, se sídlem na adrese nám. Osvobození 46, 
Horka nad Moravou 16, 783 35  Horka nad Moravou  zastoupenému Ing. Davidem Tománkem, 
nar. 26.8.1984, bytem Nádražní 10, Horka nad Moravou 269, 783 35  Horka nad Moravou 
  

vydává stavební povolení 
 

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení 
stavby vodního díla „Prodloužení vodovodního řadu Horka nad Moravou parc. č. 148/1 a 196/1“ 
v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, na pozemcích parc. č. 196/1, k.ú.Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou, ostatní plocha, 148/1, k.ú.Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní 
plocha, č. h. p. 4-10-03-0840-0-20, HGR 2220, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 
1116166,1710; 549824,8972).  
 
Popis stavby :  
vodovodní řad – Nově navržený vodovodní řad z materiálu PVC DN 80 v délce 45,3 m bude 
napojený na stávající vodovodní řad DN 100 na pozemku p.č. 148/1. Napojení na stávající vodovodní 
řad bude řešeno  v součinnosti s provozovatelem vodovodu. Nový vodovodní řad bude zakončen 
hydrantem. 
Trasa vodovodu – Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v zastavěné části obce Horka nad 
Moravou.  Navržená trasa vodovodu je v souběhu s inženýrskýmí sítěmi a dojde ke křížení s těmito 
sítěmi. 
 
 

 

Č. j. :  SMOl/ŽP/55/601/2014/Gi 
Vyřizuje : Ing. Hana Gibalová, 4. nadz. 

podl., dv. č. 4.23 
Telefon : 588 488 327 
Fax : 588 488 056 
E-MAIL: hana.gibalova@olomouc.eu 
 
DATUM :  1.12.2014 

Obec Horka nad Moravou 
nám. Osvobození 46 
Horka nad Moravou 16 
783 35  Horka nad Moravou 
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Údaje o povolené stavbě vodního díla: 
Vodovodní řad 
Příslušnost k systému vodovodu……………………………………. 03 – skupinový 
Kód užití vody………………………………………………………. 15 – zásobování obyvatelstva 
Povolované vodárenské stavby a objekty…………………………… 433 vod. řady zásobovací sítě 
Počty oddělených částí systému…………………………………….. 1 
Počet zásobovaných obcí ………………………………………….... 1 
Druh vodovodního řadu ......................................…………………… 02 (zásob.) 
Celková délka řadů  ..……………………………………………….. 0,0453 km 
Nejmenší jmenovitá světlost řadu ………………………………….. 80 mm 
Největší jmenovitá světlost řadu …………………………………… 80 mm 
 
Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi. 
 
Domovní přípojky vodovodu a kanalizace, uliční vpusti a dešťové přípojky nejsou předmětem 

vodoprávního řízení. 
 
Další podrobnosti jsou uvedeny v citovaném projektu stavby. 
 
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 
stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti : 
1. Se stavbou může být započato až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá 

stavebník od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit. 
2. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v 

prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od 
správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, která jsou 
nedílnou součástí schválené projektové dokumentace – dokladové části (viz jejich výčet v 
odůvodnění). 

3. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, 
vypracované Ing. Davidem Tománkem a ověřené Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby, ČKAIT–1200138, v 01/2014. Jakékoliv další změny oproti 
schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a 
speciálním stavebním úřadem. 

4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a  nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a 
kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými přepisy o odpadech, 
nebo předán za účelem využití či zneškodnění oprávněné osobě - viz. závazné stanovisko MMOl, 
odb. ŽP, č.j. SMOL/066011/2014/OZP/VH/Gib z 7.4.2014. 

7. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného úřadu. 
8. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 

83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany 
přírody. 

9. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli 
stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění 
stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup 
k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického 
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vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek 
integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči). 

10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
”Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek 
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán 
na staveništi do kolaudace stavby vodního díla. 

11. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto 
k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 5911, TNV 75 5402. Zásah do stávajícího 
vodovodu bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k 
příslušné ČSN.  

12. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného 
prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit 
provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou 
prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

13. V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno 
neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení nakládání s podzemními vodami – 
k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. 

14. O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem 
požádá stavební odbor - odd. výkonu státní správy na úseku pozemních komunikací, Magistrátu 
města Olomouce. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR. 

15. Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předložen 
projekt dopravního značení k vyjádření. 

16. Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc. 

17. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě 
stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti. 

18. Předpokládaná doba výstavby: zahájení: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, dokončení 
stavby: 12/2015. 

19. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před 
zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit. Provedení napojení na stávající 
sběrač bude projednáno ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích s provozovatelem tohoto 
zařízení.  

20. Napojení na vodovodní řad bude řádně projednáno ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích 
s provozovatelem tohoto zařízení. 

21. Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řadu, bude provedena tlaková zkouška 
s přihlédnutí k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a 
výsledcích tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu. 

22. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí. 
23. Stavebník odebere vzorek vody dopravované nově položeným vodovodním potrubím a předá jej 

k analýze, zda voda jím dopravovaná vyhovuje požadavkům vyhlášky Mzd č. 252/2004 Sb. (viz. 
stanovisko KHS OK, č.j. 2005/2284/611 z 12.12.2005). Protokol o provedeném rozboru vody a 
závazné stanovisko KHS OK budou předloženy pro účely vydání kolaudačního souhlasu. 

24. Stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu předloží revizní zprávu instalovaných 
požárních hydrantů. 

25. K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 
503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby 
opravené podle skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství. 

26. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před 
záhozem rýhy vodovodního řadu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) 
odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností 
je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-
JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloženo odboru životního prostředí MMOl pro 
účely vydání kolaudačního souhlasu. 



 4

27. V souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu 
bude předloženo povolení k provozování veřejného vodovodu a kanalizace podle § 6 zákona 
o vodovodech a kanalizacích. 

28. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji. 
29. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. 
30. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
31. Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona. V termínu do 

10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a 
adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitého uvedení odborného dozoru stavby, který 
bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná). 

32. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou prování stavební podnikatel jako zhotovitel, je 
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. 

33. Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník 
v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MmOl 
OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze 
výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební 
povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby: 
• po provedení vytýčení stavby 
• po provedení napojení a položení potrubí 
• po provedení zásypu potrubí 
• po zapravení terénu a komunikace 
• Závěrečná kontrolní prohlídka. 

34. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně 
nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci. 

35. Pokud je území, na kterém se stavba uskuteční, územím s archeologickými nálezy, je stavebník 
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 147, 612 00 Brno, uzavřít před zahájením 
vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu 
s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického 
výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem. 

 
Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu): 
- Obec Horka nad Moravou, IČO 00298948, se sídlem na adrese nám. Osvobození 46, Horka nad 

Moravou 16, 783 35  Horka nad Moravou, zastoupena Ing. Davidem Tománkem, nar. 26.8.1984, 
bytem Nádražní 10, 783 35 Horka nad Moravou 

 
 
Odůvodnění: 
Magistrát města Olomouce, odb. ŽP obdržel dne 24.9.2014 žádost stavebníka Obce Horka nad 
Moravou, IČO 00298948, se sídlem na adrese nám. Osvobození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35  
Horka nad Moravou, zastoupeného Ing. Davidem Tománkem, nar. 26.8.1984, bytem Nádražní 10, 
Horka nad Moravou 269, 783 35  Horka nad Moravou o stavební povolení k provedení stavby vodního 
díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady : 
- projekt stavby 
- plnou moc pro Ing. Davida Tománka 
- kopie katastrální mapy, výpis z KN 
- územní rozhodnutí  č. 99/2014 vydané MMOl, odbor stavební č.j. 

SMOL/170300/2014/OS/US/Sev z 11.8.2014 
- závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje č.j. HSOL-2969-2/2014 z 6.6.2014 
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci  č.j. 

KHSOC/10941/2014/OC/HOK  ze dne 27.5.2014 
- vyjádření Obce Horka nad Moravou z 29.5.2014 
- vyjádření MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOL/066011/2014/OZP/Gib z 7.4.2014 
 
- vyjádření správců sítí – 
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- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zn. OL/B/3851/24/03/14/Mik z 26.3.2014 a 
OL/B/1810/06/02/14/Mik z 10.2.2014 

- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100236489 z 19.1.2014 
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000938892 z 5.5.2014 
- Telefónice O2 Czech Republic, a.s., č.j. 511423/14 z 19.1.2016 
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno  zn. PM048877/2014-203/Ho z 20.10.2014 
- souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí č.j. 

SMOL/213412/2014/OS/US/Sev z 13.10.2014 
- plán kontrolních prohlídek 
- souřadnice X,Y označují polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK 

 
Správní poplatek ve výši  3000 Kč,- byl zaplacen dne 12.11.2014. 
 
Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno formou veřejné vyhlášky dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení dopisem MMOl č.j. SMOl/ŽP/55/601/2014/Gi ze dne 13.10.2014. 
Oznámení o zahájení řízení v dané věci bylo vyvěšeno na úřední desce MMOl od 14.10.2014 do 
30.10.2014 a na úřední desce obce Horka nad Moravou od 14.10.2014 do 30.10.2014. 
Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního 
jednání.  
 
Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad 
postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona.  
 
Účastníci stavebního řízení jsou dle § 109 odst. 1 stavebního zákona stavebník; vlastník stavby, na níž 
má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, nejde-li o případ uvedený v písmene 
g); vlastník pozemku, na které má být stavba prováděna, nen9/li stavebn9kem; 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 navrhovanou stavbou přímo dotčena, 
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou 
stavbou přímo dotčeno; ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; společenství vlastníků jednotek podle 
zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu 
anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu 
nemá právní subjektivitu, vlastník jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více 
než jednu polovinu. Podle vodního zákona je vodoprávní řízení upraveno v § 115 vodního zákona.     
 
Vlastníci pozemků dotčených stavbou jsou: Obec Horka nad Moravou, IČO 00298948, nám. 
Osvobození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35  Horka nad Moravou zastoupena Ing. Davidem 
Tománkem, nar. 26.8.1984, Nádražní 10, Horka nad Moravou 269, 783 35  Horka nad Moravou 
 
Vlastníci sousedních pozemků jsou patrni z přehledné situace, která je součásti tohoto povolení a 
identifikováni parcelními čísly sousedních pozemků viz  rozdělovník. 
 
Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do 
podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Do 
stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka. 
  
Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly 
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. 
 
Posouzení vodoprávního úřadu: 
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí posoudil předmětnou záležitost a shledal, že 
předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení této investiční akce a 
realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a 
respektování uložených podmínek a povinností. 
Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.  
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Upozornění: 
 

Nepřikročí-li oprávněný k realizaci stavby vodního díla do 2 let od nabytí právní moci tohoto 
stavebního povolení, pozbývá toto rozhodnutí platnosti. 

 
Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, 
odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem 
stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání 
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Hana Zvoníčková 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 

 
 
 
 
 
 
Přílohy pro stavebníka: 
1. Ověřená projektová dokumentace „Prodloužení vodovodního řadu Horka nad Moravou parc. č. 
148/1 a 196/1“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
2. Štítek ”Stavba povolena” s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
Doručení: 
 
Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst.5  stavebního zákona je toto vodoprávní 
rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou. 
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v 
místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. 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 
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Rozdělovník  
Doručí se: 
Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou): 
stavebník 
- Obec Horka nad Moravou, IČO 00298948, nám. Osvobození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35  

Horka nad Moravou zastoupena Ing. Davidem Tománkem, nar. 26.8.1984, Nádražní 10, Horka nad 
Moravou 269, 783 35  Horka nad Moravou 

 
Účastníci vodoprávního řízení (veřejnou vyhláškou): 
- Úřední deska MMOl  
- Úřední deska Obecního úřadu Horka nad Moravou 
 
vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb 
- Obec Horka nad Moravou, IČO 00298948, nám. Osvobození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35  

Horka nad Moravou 
 
vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb 
- vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo 

navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a ti kdo mají k sousednímu pozemku právo odpovídající 
věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno – dle níže 
uvedeného výčtu pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a dle grafického vyznačení 
v situačním výkresu na podkladu katastrální mapy v příloze tohoto oznámení.  

- pozemky: p.č. 195, 193, 186, 183/1, 183/2, 181, 179, 177, 175, 172, 170, 168, 208, 207, 206, 205, 
203, 196/2, 196/3, 196/4. 

 
dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí 
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplice 874/8, 405 02, IĆ 24729035 
- Telefonica Czech Republic, a.s., Za Broumovskou 266/2, 140 22 Praha 4- Michle 
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Tovární 41, 779 00 Olomouc  
 
Správce vodního toku 
- Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, Veveří 932, 602 00 Brno  
 
Dotčené orgány a ostatní: 
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, IČO 70885940, 

Schweitzerova 91, Povel 222, 779 00  Olomouc 
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO 71009248, Wolkerova 

6, Nová Ulice 74, 779 00  Olomouc 
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. odpadov. hospod. a péče o prostředí, 

Hynaisova 34/10, 779 11  Olomouc 
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, 

Hynaisova 34/10, 779 11  Olomouc 
 
Co: spis 
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