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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 23/2018 
veřejnou vyhláškou 

 
 
 
 
   Žadatel Obec Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad 
Moravou dne 22. 8. 2017 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
 

Vodovod v ulici Družstevní 
 
     v obci Horka nad Moravou, v k.ú. Horka nad Moravou, na pozemcích parc.č. 757 (ostatní 
plocha), parc.č. 778/1 (ostatní plocha), parc.č. 779 (ostatní plocha), parc.č. 1697/1 (ostatní plocha). 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 
 
 
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen stavební úřad), jako 
příslušný správní orgán dle § 13 odst. 1) písm. c) a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 79 

a § 90 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2017 v návaznosti na čl. II bod 10 

Přechodná ustanovení zákona č. 225/2017Sb., a na základě tohoto posouzení podle § 92 
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen vyhl.č. 503/2006 Sb.)  
 

r o z h o d l  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

 

Vodovod v ulici Družstevní 
 
v obci Horka nad Moravou, v k.ú. Horka nad Moravou, na pozemcích parc.č. 757 (ostatní plocha), 
parc.č. 778/1 (ostatní plocha), parc.č. 779 (ostatní plocha), parc.č. 1697/1 (ostatní plocha), jak je 
zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na podkladu katastrální mapy, která je součástí 
spisové dokumentace a bude dle ust. § 92 odst. 4) stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená 
zaslána žadateli. 
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Popis umisťovaného stavebního záměru: 
Tento stavební záměr řeší vybudování vodovodního řadu pro bezproblémové zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou v ulici Družstevní. Vybudováním vodovodního řadu, tak současně dojde k  zokruhování 
stávajících vodovodů v lokalitě. Navrženým materiálem jsou polyethylenové trouby – PE 100,  
SDR 17 RC. Na trase bude zřízen 1ks podzemního  hydrantu. Pokládka bude probíhat v otevřených 
rýhách. Celková délka budovaného vodovodního řadu bude cca 306,00m.  

 
 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
 
1. Navrhovaný vodovodní řad bude začínat v km 0,0000 napojením na stávající vodovod 

v křižovatce ulic Olomoucká a Družstevní a povede až do km 0,306, kde bude opět napojen na 
koncový bod stávajícího vodovodu v ulici Družstevní. Celková délka trasy 306,00m. 

 
2. Vodovodní řad bude veden na pozemcích parc.č. 778/1 (ostatní plocha), parc.č. 757 (ostatní 

plocha), parc.č. 779 (ostatní plocha), parc.č.1697/1 (ostatní plocha) a povede v celé své trase 
v místní asfaltové komunikaci.  

 
3. Navržený vodovodní řad bude z polyethylenových trub – PE 100 RC, SDR 17 110x6,6mm. Na 

trase bude osazen 1ks podzemního hydrantu DN80, tlakové řady PN16. 

 
4. V místě stavby  jsou uložena zařízení ve vlastnictví popř. správě : 

– Moravská vodárenská a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc (vyjádření ze dne 17. 5. 2017,  
zn.: OL/B/6005/17/Mik); 

– ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (vyjádření ze dne 22. 5. 2017,  
z.n.: 1092838294); 

– GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (vyjádření ze dne 26. 5. 2017,  
z.n.: 5001509781);  

– Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (vyjádření ze dne  
8. 2. 2017 č.j.: 530252/17 a vyjádření ze dne 19. 9. 2017 zn.: 530252/17). 

 
5. Na základě výše zmíněných vlastníků či správců technické infrastruktury: 

 Je proto nutné, aby žadatel v souladu s jejich stanovisky, zahrnul do projektové dokumentace 
pro stavební řízení veškerá opatření, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak 
stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby. 

 Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat opatření, aby při výkopových 
pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, křížení či nad 
stávajícími inženýrskými sítěmi, včetně přípojek k objektům a pro uložení nových rozvodů, 
byla dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a 
vytyčena všechna stávající podzemní zařízení a práce v místě souběhu, při křížení či nad 
stávajícími podzemními sítěmi byly prováděny tak, aby nedošlo k poškození jejich vedení a 
zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby. 

 V projektové dokumentaci pro stavební řízení je nutno prokázat zajištění stávajících přístupů a 
příjezdů k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybavení a k požárním 
zařízením, mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany, po celou dobu realizace 
stavby.  

 S přebytečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným 
stavebním odpadem musí být naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů. V dalším stupni projektové 
dokumentace ke stavebnímu řízení bude řešen i způsob naložení s těmito případnými odpady, 
který je nutno projednat s Magistrátem města Olomouce - odborem životního prostředí. 

 V  projektové dokumentaci pro stavební řízení v části POV (plán organizace výstavby) musí 
být stanoven režim staveništní dopravy včetně příjezdových a odjezdových tras, kdy a jakým 
způsobem bude mechanizace a znečištěná vozovka čištěna.  
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6. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s podmínkami 
uvedenými v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v 
Olomouci ze dne 25. 5. 2017 pod č.j.: KHSOC/13928/2017/OC/HOK; 

 Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou musí 
vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 
Sb., což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS. 

 Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné 
vody, odebraného z nového vodovodního řadu, vyhovující ust. § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., a § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený 
rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

 
7. Dle závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí – 

vodoprávního úřadu ze dne 6. 6. 2017 vydaným pod č.j. SMOL/134504/2017/OZP/VH/Hun: 

- Vodovod je podle ust. § 55 odst. 1 vodního zákona vodní dílo. K vydání stavebního povolení 
pro tato díla je věcně a místně příslušný MMOl, odb. ŽP. K žádosti budou doloženy doklady 
podle vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doklady podle zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být 
zpracována oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářských staveb a v souladu 
s novelizovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

- Napojení na vodovodní síť je nutno projednat s vlastníkem a provozovatelem této sítě, 
zejména z hlediska kapacitního. 

- V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a 
souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. 

- Ochrana stávajících rozvodů vodovodu musí být dodržena v souladu s § 23 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

- V ochranném pásmu vodovodu lze provádět stavební práce jen se souhlasem vlastníka 
vodovodu, popř. provozovatele (§ 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích)  

 
10. Při provádění stavby budou splněny podmínky, které jsou uvedeny v závazném stanovisku z 

hlediska nakládání s odpady Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí ze  
dne 6. 6. 2017 vydaným pod č.j. SMOL/134504/2017/OZP/VH/Hun: 

- S odpady, které vzniknou při realizaci bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o odpadech) a prováděcími předpisy vydanými na základě, aby bylo zajištěno jejich 
odstranění, případně využití v souladu s tímto zákonem.  

- Odpady budou tříděny a využitelné odpady byly přednostně předány k recyklaci a následnému 
využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být 
znečištěné nebezpečnými látkami.  

- Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby (např. na 
odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o 
odpadech).  

- Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí 
dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.  

 
 
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.  
 
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti 
a) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy 

se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 
 

     Vodovodní řad vyžaduje ještě povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona 
nebo zvláštních právních předpisů. 
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     Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád") je Obec Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 
16/46, 783 35  Horka nad Moravou. 

 
 

O d ů v o d n ě n í  

     Žadatel Obec Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka  nad 
Moravou, podal dne 22. 8. 2017 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Vodovod v 

ulici Družstevní“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 
 

Žádost byla doložena dokladem o zaplacení správního poplatku, doklady o vlastnictví stavbou 
dotčených nemovitostí a sousedních nemovitostí, situačním výkresem, resp. situací na podkladě kopie 
katastrální mapy, příslušnými výkresy a textovou částí a těmito rozhodnutími a stanovisky: 

 
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, ze dne 6. 6. 2017 

sp.zn. S-SMOL/112956/2017/OZP; 
– Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, úz. odbor Olomouc ze dne 

14. 6. 2017 pod č.j.: HSOL-3464-2/2017; 
– Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne  

25. 5. 2017 pod č.j.: KHSOC/13928/2017/OC/HOK; 
 
Vyjádření o existenci podzemních vedení od : 
– Moravská vodárenská a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc (vyjádření ze dne 17. 5. 2017,  

zn.: OL/B/6005/17/Mik); 
– ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (vyjádření ze dne 22. 5. 2017,  

z.n.: 1092838294); 
– GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (vyjádření ze dne 26. 5. 2017,  

z.n.: 5001509781);  
– Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (vyjádření ze dne  

8. 2. 2017 č.j.: 530252/17 a vyjádření ze dne 19. 9. 2017 zn.: 530252/17). 
 
Další doložené doklady: 

 Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 
komunikací – posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska ze dne 27. 7. 2017; 

 Stanovisko Povodí Moravy, a.s., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 9. 6. 2017; 

 Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc ze dne 30. 5. 2017; 

 Sdělení od AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko ze dne 2. 6. 2017, č.j.: S/1746/OM/17-
1748/OM/17 a ze dne 27. 10. 2017, č.j.: S/2895/OM/17-3290/OM/17; 

 Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje ze  
dne 16. 6. 2017; 

 Stanovisko Národního památkového ústavu, Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc ze  
dne 22. 5. 2017; 

 Smlouva o právu provést stavbu mezi Obcí Horka nad Moravou a Správou silnic Olomouckého 
kraje; 

 Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení státní správy na úseku 
pozemních komunikací ze dne 4. 10. 2017, sp.zn.: S-SMOL/164933/2017/OS; 

 Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. 

 
Protože žádost nebyla úplná, jelikož neobsahovala především smlouvu o právu provést stavbu se 

Správou silnic Olomouckého kraje, povolení zvláštního užívání od MMOL, odboru stavebního, 
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací a doplňující vyjádření od vlastníka/správce 
České telekomunikační infrastruktury, stavební úřad usnesením vyzval dne 14. 9. 2017  na základě  
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§ 86 odst. 5 stavebního zákona žadatele k doplnění žádosti do  29. 12. 2017 a řízení usnesením 
přerušil. Žadatel v této lhůtě žádost doplnil, a proto stavební úřad v územním řízení pokračoval. 

 
Stavební úřad oznámil dne 21. 12. 2017 zahájení územního řízení dle § 87 stavebního zákona a  

§ 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. 
 
Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení záměru, upustil dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, od ústního jednání a 
stanovil lhůtu pro uplatnění námitek do patnácti dnů ode dne doručení oznámení. 

 
Ve stanovené lhůtě nebyla uplatněna žádná stanoviska.  
 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byly 

zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků řízení nebyly podány. 
 

V ustanovení § 4 odst. 2 stavební zákon stanoví, že stavební úřad postupuje ve vzájemné 
součinnosti  s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad při 
zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním 
řízení jako důkazy. Rovněž podle § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu 
s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební 
úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a má k dispozici všechna potřebná závazná 
stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž 
neshledal žádný právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost na vydání územního 
rozhodnutí zamítl.  
 
Umístění stavby je v souladu s územním plánem obce Horka nad Moravou, schváleným 
Zastupitelstvem obce dne 17. 9. 2001, ve znění pozdějších změn,  který dané území řeší jako plochy 
dopravní a technické infrastruktury, kde je předmětná stavba přípustná.  
 

Umístění  stavby vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb.,  
o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. 
 
    Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony (dále také jen „novela stavebního zákona“). S odkazem na ust. čl. II 
bod 10 Přechodná ustanovení novely stavebního zákona, podle kterého se správní řízení, která nebyla 
pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti novely stavebního zákona, dokončí podle 
dosavadních právních předpisů, postupoval stavební úřad v řízení  po 1. 1. 2018 i nadále v intencích 
stavebního zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2017.  

 
Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 správního řádu 

účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným 
orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou. Okruh účastníků byl stanoven takto: 

 
Žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo 

stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má 
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby,jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno.  
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Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými 
bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci jiných okolních pozemků a staveb 
v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a 
umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se 
jich nedotkne. Totéž platí i pro ty osoby, které mají jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo 
pozemkům. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku má vlastník právo se svým 
vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž toto 
územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků 
v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo. Dle ust. § 1012 občanského 
zákoníku se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož 
i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.   

 
 

Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1) stavebního zákona a dotčeným orgánům - doručováno 
jednotlivě: 
 
Žadatel: 

- Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou 
 
Příslušná obec: 

- Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou 
 

Dotčené orgány: 
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00  Olomouc 9 
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová 

Ulice, 779 00  Olomouc 9 
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, 

Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 

Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
- Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a 

péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
 
Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou: 
 
Vlastníci dotčeného pozemku nebo stavby: 

- LENKA ADAMCOVÁ, nám. Osvobození 61/1, 783 35  Horka nad Moravou 
- Mgr. LIBOR BARTOŠ, Husova 3963/28, Hodonín, 695 01  Hodonín 1 
- EMIL BENEŠ, Olomoucká 113/2, 783 35  Horka nad Moravou 
- Ing. RICHARD BENÝŠEK, Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
- LUDMILA BOLELOUCKÁ, Lazecká 361/44, Lazce, 779 00  Olomouc 9 
- MAREK HAMPL, Větrná 876/9, 795 01  Rýmařov 
- Anna Hartmanová, Marie Pospíšilové 362/12, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
- Ing. OTO KADĚRKA, Zedníkova 113/12, Radíkov, 779 00  Olomouc 9 
- SOŇA KOUTNÁ, Olomoucká 181/4, 783 35  Horka nad Moravou 
- JAROSLAV KOUTNÝ, Olomoucká 181/4, 783 35  Horka nad Moravou 
- MAREK KOZÁK, Družstevní 702/25, 783 35  Horka nad Moravou 
- KATEŘINA KOZÁKOVÁ, Družstevní 702/25, 783 35  Horka nad Moravou 
- JAROSLAVA KREJČÍ, Družstevní 718/37, 783 35  Horka nad Moravou 
- JIŘÍ KREJČÍ, Družstevní 718/37, 783 35  Horka nad Moravou 
- MARIE KROČILOVÁ, Čs. armády 4006/17, Kroměříž, 767 01  Kroměříž 1 
- VLADIMÍR KYNTL, Družstevní 634/11, 783 35  Horka nad Moravou 
- ANTONÍN MALASKA, Sídliště 521, Štěpánov, 783 13  Štěpánov u Olomouce  
- BOŽENA MALASKOVÁ, nám. Osvobození 8/18, 783 35  Horka nad Moravou 
- ZDENĚK MLÁDEK, Vodní 92/23, 783 35  Horka nad Moravou 
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- ALENA MLÁDKOVÁ, Vodní 92/23, 783 35  Horka nad Moravou 
- LADISLAV NEPLECH, nám. Osvobození 426/26a, 783 35  Horka nad Moravou 
- VĚRA NEPLECHOVÁ, nám. Osvobození 426/26a, 783 35  Horka nad Moravou 
- ALENA NEUFUSOVÁ, Mrštíkovo nám. 220/22, Hejčín, 779 00  Olomouc 9 
- PETR POLEDNÍČEK, Hněvotín 365, 783 47  Hněvotín 
- GABRIELA POULÍČKOVÁ, Berkova 276/12, 783 35  Horka nad Moravou 
- RADEK PROCHÁZKA, Dlouhá 482/50, Lazce, 779 00  Olomouc 9 
- JAKUB RAŠŤÁK, Školní 619/4, 783 35  Horka nad Moravou 
- Mgr. JANA RUSLEROVÁ, nám. Osvobození 14/28, 783 35  Horka nad Moravou 
- EVA SEDLÁČKOVÁ, Skrbeňská 600/28, 783 35  Horka nad Moravou 
- KATEŘINA ŠAFRANOVÁ, Družstevní 678/39, 783 35  Horka nad Moravou 
- JOSEF ŠEVČÍK, Nedefinováno 
- PAVEL VRBA, Okružní 380/15, 783 35  Horka nad Moravou 
- SVATAVA ZBOŘILOVÁ, Družstevní 232/9, 783 35  Horka nad Moravou 
- AM LUMIFLEX EU, s.r.o., Msgr. Šrámka 1061/33, Nový Jičín, 741 01  Nový Jičín 1 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00  Praha 3 
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
- MONTIX, a.s., nám. Osvobození 6/14, 783 35  Horka nad Moravou 
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
- Správa CHKO Litovelské Pomoraví (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), 

Husova 906/5a, 784 01  Litovel 
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 

00  Olomouc 9 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové 

Město, 128 00  Praha 28 
- Zemědělské družstvo Unčovice, Unčovice 53, 784 01  Litovel 

 
 
Vlastníci sousedních pozemků a staveb:  
v k.ú. Horka nad Moravou parc.č. 777 (zahrada), parc.č. 778/2 (ostatní plocha), parc.č. 781/2 
(zahrada), parc.č. 787/2 (zahrada), parc.č. 789 (ostatní plocha), parc.č. 790/2 (zahrada), parc.č. 792/2 
(zahrada) parc.č. 796/3 (zahrada), parc.č. 799/4 (zahrada), parc.č. 801 (zahrada), parc.č. 804/2 
(zahrada), parc.č. 806 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 807/2 (zahrada), parc.č. 809/2 (zahrada), 
parc.č. 811/2 (zahrada), parc.č. 813 (zahrada), parc.č. 815 (zahrada), parc.č. 817 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc.č. 818/1 (zahrada), parc.č. 829 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 830 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc.č. 832 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 834 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č. 836 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 838 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 854/10 
(trvalý travní porost), parc.č. 854/11 (trvalý travní porost), parc.č. 854/16 (trvalý travní porost),  
parc.č. 854/18 (trvalý travní porost), parc.č. 854/22 (trvalý travní porost), parc.č. 854/25 (trvalý travní 
porost), parc.č. 854/26 (trvalý travní porost), parc.č. 854/27 (trvalý travní porost), parc.č. 854/28 
(trvalý travní porost), parc.č. 855/10 (ostatní plocha), parc.č. 855/12 (ostatní plocha), parc.č. 855/13 
(ostatní plocha), parc.č. 855/14 (ostatní plocha), parc.č. 855/17 (ostatní plocha), parc.č. 855/18 (ostatní 
plocha), parc.č. 855/23 (ostatní plocha), parc.č. 855/24 (ostatní plocha), parc.č. 855/29 (ostatní 
plocha), parc.č. 855/30 (ostatní plocha), parc.č. 855/32 (ostatní plocha), parc.č. 855/33 (ostatní 
plocha), parc.č. 855/36 (ostatní plocha), parc.č. 855/37 (ostatní plocha), parc.č. 855/41 (ostatní 
plocha), parc.č. 855/42 (ostatní plocha), parc.č. 855/48 (ostatní plocha), parc.č. 855/49 (ostatní 
plocha), parc.č. 855/54 (ostatní plocha), parc.č. 855/55 (ostatní plocha), parc.č. 855/59 (ostatní 
plocha), parc.č. 855/60 (ostatní plocha), parc.č. 855/64 (ostatní plocha), parc.č. 855/65 (ostatní 
plocha), parc.č. 855/70 (ostatní plocha), parc.č. 855/83 (ostatní plocha), parc.č. 856/1 (orná půda), 
parc.č. 857 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 858 (zahrada), parc.č. 876 (ostatní plocha),  
parc.č. 898 (ostatní plocha). 
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P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  

       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, 
odboru stavebního, oddělení územně správního. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého 
kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu.  

       Odvolání musí být podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů 
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.  

Rozdělovník   (D = doručenka; p = příloha) 
 
Doručí se: 
- žadatel + p 

1. D Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou 
 
- příslušná obec + p 

2. D Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou 
 

- dotčené orgány + p 
3. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00  Olomouc 9 
4. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 

Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
5. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a 

zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
6. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 

Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
7. D Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
8. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a 

péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Miloš Hlaváček 
  
 vedoucí oddělení územně správního 
               
 
 

9. D Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města 
Olomouce + p  

 
- ostatní 

10. 2xSpis + 2xp 
 
 
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy  
(ověřená grafická příloha, která je součástí spisové dokumentace je s doložkou právní moci zasílána 
žadateli)  
Správní poplatek byl vyměřen podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, položka č. 17, na 3000Kč. 
 
Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1) stavebního zákona a § 144 
správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 
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Magistrátu města Olomouce a způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na 
Webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu .Dnem vyvěšení je den vyvěšení 
na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. 
 

Týká se to i jiných obecních úřadů ? 

Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst.3) stavebního zákona a §144 
správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 
Magistrátu města Olomouce a úřední desce obecního úřadu Obec Horka nad Moravou. 
 a způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na Webových stránkách 
Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu  a příslušných obecních úřadů. 
Současně prosíme tyto obecní úřady, aby stavebnímu úřadu zaslali zpět potvrzení o datech vyvěšení a 
sejmutí této veřejné vyhlášky 

Vyvěšeno dne: _____________________  Sejmuto dne: _______________________ 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí 
 
 

http://www.olomouc.eu/
http://www.olomouc.eu/
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