Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice
Č. j.:
OSUZPD/23541/21-6
Oprávněná úřední osoba: Ing. Eliška Trčková
E-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 341
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad,
věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) tímto
účastníku řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Obec Partutovice, trv. sídlem Partutovice 61, 753 01 Hranice, IČ: 00301701 v zastoupení na
základě plné moci ze dne 19.12.2019 Ing. Lukášem Zimmermannem a Jaroslavou Vavrouškovou
jako jednateli spol. AQOL s r. o., trv. sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

I.

vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona,

čistírny odpadních vod, která bude realizována v rámci stavby „Kanalizace a ČOV Partutovice“ na
pozemku parc. č 260 v k. ú. Partutovice, obec Partutovice, a bude sloužit k likvidaci odpadních
vod z obce Partutovice. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Mraznice
(IDTV 10198242), číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0420-0-00 - Mraznice, hydrogeologický
rajon 6612 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, vodní útvar Velička od pramene po ústí do
toku Bečva (MOV_0810), orientační určení polohy místa vypouštění: X = 1122004.6049,
Y = 514054.9463.
Údaje o povoleném vypouštění odpadních vod (nakládání s vodami):
Počet napojených EO:
cca 496 EO
Navrhovaná kapacita ČOV: 550 EO
Četnost odběru vzorku:
12 x ročně
Typ vzorku:
typ A
Místo odběru vzorků:
šachta Š3 na odtokovém potrubí z ČOV
Množství odpadní vody bude měřeno měrným objektem na odtoku z ČOV (Parshallův žlab typ
P1)
Navržené množství:
průměrné 0,92 l/s
max. 2455,2 m3/měsíc
max. 3,1 l/s
roční 28,908 tis. m3/rok

Navržená kvalita:

dle přílohy č. 7 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů,
tab. 1 jsou navrženy hodnoty koncentrací pro jednotlivé ukazatele dle
„Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních
vod“ pro kategorii ČOV 500 - 2000 EO.
ukazatel

„p“ mg/l

„m“ mg/l

t/rok

BSK5

22

30

0,37

CHSKCr

75

140

4,55

NL

25

30

0,43

Prům. hodnota mg/l
N-NH4

12

20

0,35

„p“ - přípustné hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
„m“ - maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
Dle § 9 odst. 1 vodního zákona se stanovují pro nakládání s vodami následující podmínky:
1. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je omezena na dobu 10-ti
let od nabytí právní moci tohoto rozhdnutí.
2. Množství odpadní vody bude měřeno měrným objektem na odtoku z ČOV (Parshallův žlab
s vyhodnocovací jednotkou).
3. Odběry vzorků vypouštěných vod a zjišťování koncentrace znečištění v ukazateli BSK5,
CHSKCr, NL a Pc se budou provádět 4x ročně akreditovanou osobou. Typ vzorku je
dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15
minut. Odběry vzorků budou odebírány v odtokovém potrubí v objektu ČOV.
4. Výsledky měření objemu a míry znečištění odpadních vod předávat 1x ročně (vždy
k 31.01. za uplynulý rok) zdejšímu vodoprávnímu úřadu, Povodí Moravy, s. p., Brno a
pověřenému odbornému subjektu, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
(§ 38 odst. 4 vodního zákona). V souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona plnit
ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v
oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona o integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

II.

vydává povolení stavby vodního díla dle § 15 vodního
zákona:
„Kanalizace a ČOV Partutovice“,

které má být realizováno na pozemcích st. p. 126, 139, 147, parc. č. 13, 41, 58/12, 62, 68/2, 70/1,
74/2, 74/5, 74/9, 77/3, 87/3, 101/8, 101/15, 101/17, 103/13, 103/18, 103/22, 103/24, 123/1, 126/4,
130/2, 130/8, 130/9, 130/13, 131/3, 131/5, 131/6, 131/8, 139/7, 139/13, 145, 146/2, 161/3, 165/2,
165/3, 165/7, 175/3, 175/4, 192, 194, 195/1, 196/4, 199/1, 202, 221/1, 222, 259, 260, 403/2, 406/1,
407/2, 1260/11, 1261/4, 1261/10, 1304/1, 1304/3, 1304/6, 1304/7, 1304/8, 1304/9, 1304/13, 04/19,
1304/21, 1304/23, 1304/28, 1304/30, 1304/43, 1304/44, 1304/48, 1304/49, 1326/3, 1326/4, 328/2,
1332/1, 1332/7, 1332/10, 1332/11, 1332/14, 1354/1, 1355/1, 1367, 1368/1, 1369, 1383/1, 1385/1,
1385/3, 1385/4 v katastrálním území Partutovice, obec Partutovice, kraj Olomoucký.
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Orientační určení polohy vlastní ČOV: X = 1121978.69, Y = 514064.43, číslo hydrologického
pořadí 4-11-02-0420-0-00 - Mraznice, hydrogeologický rajon 6612 - Kulm Nízkého Jeseníku v
povodí Moravy, vodní útvar Velička od pramene po ústí do toku Bečva (MOV_0810).
Předmětem tohoto povolení jsou tyto funkční soubory, podsoubory a dílčí funkční podsoubory:
Inženýrské objekty:
IO 01 ČOV
IO 02 KANALIZAČNÍ STOKY
IO 03 Veřejné části kanalizačních přípojek
IO 04 Čerpací stanice
IO 05 Výtlak
IO 06 Kabelové přípojky NN
IO 07 Přeložky vodovodu
Provozní soubory:
PS 01 Technologie ČOV
PS 02 Technologie ČS
Dle § 15 odst. 3 vodního zákona se stanovují pro provedení stavby následující podmínky:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním
úřadem, zpracované společností spol. AQOL s r. o., trv. sídlem Tovární 1059/41, 779 00
Olomouc, ověřené Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby, ČKAIT 1200138. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
2. Stavbu a stavební dozor bude provádět fyzická nebo právnická osoba, mající příslušné
oprávnění. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběru investora.
3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152
stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
oznámit vodoprávnímu úřadu, jako speciálnímu stavebnímu úřadu, předem termín zahájení
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně změny
v těchto skutečnostech,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby,
- zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady, týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky
se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla.
5. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona budou vodoprávnímu úřadu oznámeny za
účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
-

Inženýrské objekty:
IO 01 ČOV
IO 02 KANALIZAČNÍ STOKY
IO 03 Veřejné části kanalizačních přípojek
IO 04 Čerpací stanice
IO 05 Výtlak
IO 06 Kabelové přípojky NN
IO 07 Přeložky vodovodu
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Provozní soubory:
PS 01 Technologie ČOV
PS 02 Technologie ČS
6. Stavebník (investor) je povinen postupovat dle ustanovení § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Termín zahájení zemních prací musí být
organizaci (která je oprávněná provádět archeologické výzkumy, jež uzavřela dohodu
s investorem stavby o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu),
případně Národnímu památkovému ústavu písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů.
7. Při realizaci akce bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a to dle ČSN 83
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků
při stavebních pracích.
8. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak
vyplývá z vyjádření vlastníka (správce) inženýrské sítě, přiložených podmínek nebo přiložených
situací:
a. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze 05.12.2021, zn. 5002050315
b. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze 08.09.2021, zn. 5002217618
c. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín z 07.09.2020, zn. 0101375483 a ze
07.09.2020
d. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín z 07.09.2021, zn. 0101375487 a ze
07.09.2020
e. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín z 07.01.2021, zn. 1112056988 a ze
07.01.2021
f. Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 00 Praha 4 z 07.09.2020, zn.
0201121967
g. Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 00 Praha 4 z 07.09.2020, zn.
0201121971
h. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
z 04.12.2021 s č. j. 830173/19
i. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 z 16.09.2021 s č. j. 749155/20
j. T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, č.
žádostinE52432/20
k. TwigoNet Europe, SE, Podnikatelská 553, 190 11 Praha – Běchovice ze dne
18.12.2020, č. j. 7054/2020KM
l. ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7, ze dne 09.12.2020, sp. zn.
13684
m. Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne
09.12.2020, zn. 201209-0924237923
n. České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, ze dne
09.12.2020, UPTS/OS/262147/2020
o. ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 53 Praha 4 z 07.09.2020, zn.
0700262000
p. ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 53 Praha 4 z 07.09.2020, zn.
0700262004
jež jsou součástí projektové dokumentace. Tato vyjádření budou při realizaci stavby
respektována.
Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dní předem započetí stavebních prací. Případné
nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich
odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou dotčených zařízení včetně
pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.
9. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí
technického vybavení a s tímto vytýčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci
stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za
účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude proveden
zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před
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poškozením a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správců sítí technické
infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad
vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
10. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
11. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech
nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech
zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v
ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo
vodárenského zařízení.
12. Dle vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Středisko
údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov (dále jen SSOK), ze dne 12.10.2020, zn. SSOK
JH – 21511/2020 dojde stavbou k dotčení krajské silnice III/44014, a uložením kanalizace do
vozovky a napojením sjezdu od ČOV. Z tohoto důvodu nutno dodržet i následující podmínky:
-

-

-

-

vzhledem k tomu, že při stavbě dojde k umístění kanalizace do pozemku krajské silnice, je
nutné, aby investor stavby nejpozději do vydání zvláštního užívání pozemní komunikace
uzavřel s SSOK nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Překopy požaduje SSOK provést dle následujících podmínek: Hrany výkopu budou
zařezány, vykopaná zemina nesmí být použita zpět k zásypu, výkop bude pažen, zasypán
nesedavým materiálem a hutněn po vrstvách dle TP 146. U provedených zásahů do
vozovky požaduje SSOK předložit zprávu o provedené hutnící zkoušce. Přičemž musí být
splněny tyto hodnoty (na úrovni pláně – 45 Mpa a před pokládkou živičných vrstev min. 100
Mpa). K hutnícím zkouškám bude SSOK vždy přizvána, o termínu provádění hutních
zkoušek bude předem informována. Hutnící zkoušky budou prováděny na místech, které
určí zástupce SSOK.
V případě nevyhovujících hutnících zkoušek bude SSOK požadovat nové přehutnění dle
TP 146, popřípadě výměnu hutněných vrstev.
Výkop bude zasypán šterkodrtí fr. 0 - 63 a hutněn po vrstvách v tl. Max 20 cm, dále bude
provedena konstrukce vozovky ve složení: ACOII + 40 mm, asfaltový spojovací postřik
0,2kg/m2, ACL 16 + 60mm, asfaltový spojovací postřik 0,7kg/m2, ACP 22 + 60mm,
napojení jednotlivých konstrukčních vrstev požadujeme provést odstupňovaně s přesahem
cca 20 cm. Veškeré vzniklé styčné spáry budou prořezány a zality pružnou asf. zálivkou.
Křížení krajských silnic doporučuje SSOK provést protlaky. V případě, že v rámci stavby
dojde k podélným překopům i k příčným překopům, budeme po dokončení stavby
požadovat provést opravu vozovky (tj. frézování a znovuložení obrusné vrstvy v ti. 4 cm) na
celou šířku vozovky. V případě, že dojde k zásahu pouze do jedné poloviny vozovky, bude
po dokončení stavby provedena oprava poloviny vozovky.
Hloubka uložení kanalizace v sil. pozemcích bude dodržena min. 1,20 m pod niveletou
stávající vozovky / terénu. Před záhozem výkopu požaduje SSOK být přizvána ke kontrole
hloubky krytí.
V rámci stavby budou na kanalizaci připojeny všechny nemovitosti (nebo aspoň
zrealizovány jejich odbočky - jejich části umístěné v silnici) po dokončení stavby
nebude SSOK povolovat žádné překopy silnice z důvodu napojení na tuto kanalizaci.
Kanalizační poklopy z důvodu pojíždění vozidly doporučuje SSOK umístit do středu
jízdního pruhu.
Výkopové práce nebudou prováděny v zimním období (listopad - březen). V žádném
případě SSOK nesouhlasí se zapravením výkopů na zimní období recyklátem, kamenivem
apod.
Povolení – rozhodnutí - ke zvláštnímu užívání silnice vydá příslušný silniční správní úřad,
pro zajištění bezpečnosti siln. provozu vydá stanovení Policie ČR - Dopravní inspektorát
Přerov.
Investor akce se zavazuje, že ve smyslu § 36 zák. č. 13/1997 Sb. bude od předání, tj. od
naší kontroly provedeného překopu / protlaku po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně
zabezpečovat odstranění závad vzniklých poklesem nebo zvednutím vozovky či
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pomocného sil. pozemku a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto
závad na výše jmenované krajské silnici.
- Dále při stavbě dojde k napojení nové komunikace od ČOV na krajskou sil.
- Vzhledem k tomu, že sjezd bude z části umístěn na pozemku v majetku Olomouckého
kraje, je nutné uzavřít mezi naší organizací a investorem stavby nájemní smlouvu a
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (nájemné je zpoplatněno dle směrnice
SSOK č. 46/2014) smlouva musí být uzavřena nejpozději do vydání povolení „Rozhodnutí”
ke zřízení sjezdu).
- Sjezd musí být proveden v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon
č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích.
- Povrch sjezdu bude proveden jednotnou bezprašnou, snadno čistitelnou povrchovou
úpravou v konstrukčních vrstvách odpovídajících předpokládanému dopravnímu zatížení.
- V místě napojení sjezdu bude vozovka krajské sil. zařezána, jednotlivé vrstvy sjezdu budou
na krajskou silnici napojeny odstupňovaně a vzniklá styčná spára prořezána a zalita
pružnou asf. zálivkou.
- Stavbou sjezdu nesmí dojít k narušení odtokových poměrů krajské sil.
- Vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.
- Povolení k připojení na krajskou sil. III/44014 (formou rozhodnutí) vydá příslušný silniční
úřad tj. Měú Hranice.
- Po zrealizování sjezdu požadujeme být přizváni ke kontrole celého napojení na výše
uvedenou silnici.
V případě jakékoliv změny stavby před dokončením oproti předložené projektové
dokumentace je nutné změnu konzultovat se zástupcem SSOK a řešit jako změnu stavby
před dokončením, ke které je nutný souhlas SSOK.
- Výše uvedenou akcí nevzniknou organizaci SSOK žádné náklady.
13. Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Dvořákova 75, 750 11 Přerov, jako orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen
KHS) ze dne 12.10.2020 s č. j. KHSOC/34691/2020/PR/HOK, je nutno dodržet následující
podmínky:
<0000> nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou,
musí vyhovovat ust. § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a
ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění, což bude
stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke
kolaudačnímu souhlasu.
Protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné vody, odebrané z nově vybudovaného
sanitárního zařízení v objektu ČOV, prokazující soulad s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č.
258/2000 Sb., a ust. § 3 odst. 1 a ust. § 4 odst. 1, 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody, v platném znění (dále jen vyhlášky č. 252/2004 Sb.), v rozsahu
provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., což bude
stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke
kolaudačnímu souhlasu.
14. Dle souhlasného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, které je součástí
koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 27.11.2020 s č. j.
OSUZPD/35590/20-2 je nutno dodržet následující podmínky:
- v prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením a to
jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému.
Při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin.
- Zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního
toku.
15. Dle souhlasného závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší, které je součástí
koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad,
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životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 27.11.2020 s č. j.
OSUZPD/35590/20-2 je nutno dodržet následující podmínku:
-

na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení
životního prostředí, bude nahlášeno ukončení stavby a k užívání stavby stacionárního
zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, vydá orgán ochrany ovzduší závazné stanovisko.

16. Dle souhlasného závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství, které je součástí
koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 27.11.2020 s č. j.
OSUZPD/35590/20-2 je nutno dodržet následující podmínku:
-

na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení
životního prostředí, bude nahlášeno ukončení stavby a budou doloženy veškeré
doklady související s nakládáním s odpady, které vznikly během stavby (jejich využití či
zneškodnění).

17. Odpady, které vzniknou realizací stavby, musí být roztříděny dle jednotlivých druhů a kategorií.
Využitelné odpady předat k recyklaci a následnému využití, ostatní nevyužitelné odpady předat
oprávněné osobě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Bude splněna podmínka správce povodí Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze
dne 08.10.2020, zn. PM-39579/2020/5203/Br:
- po vybudování kanalizace a ČOV požadujeme napojení všech splaškových vod z
nemovitostí přímo na stokovou sít'. Bez přepojení všech připojených objektů na
stávající jednotnou kanalizaci nelze provést reklasifikaci stávající kanalizace na
dešťovou.
19. Podel správce drobného vodního toku Mraznice ČHP 4-11-02-042 A IDVT 10194726 Lesy
České republiky, s. p., správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, č.
j. LCR957/009939/2020 je nutno dodržet následující podmínky:
- přechod nad korytem Mraznice mezi šachtami Š 14 a Š 15 - délka provedení 13,0 m.
- Přechod koryta mezi šachtami Š 23 a Š 69 bude proveden překopem v délce 10 m.
Potrubí bude uloženo do chráničky s hloubkou uložení min. 1,0 m. Svahy koryta a dno
toku budou opevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200
kg/ks v délce 2,0 m na každou stranu od podélné osy potrubí.
- Přechod koryta mezi šachtami Š 30 a Š 78 bude proveden překopem v délce 9 m.
Potrubí bude uloženo do chráničky s hloubkou uložení min. 1,0 m. Svahy koryta a dno
toku budou opevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200
kg/ ks v délce 2,0 m na každou stranu od podélné osy potrubí.
- Přechod mezi šachtami Š 36 a Š 92 bude proveden protlakem s chráničkou v délce
3,0 m.
- Z obecní ČOV bude přečištěná odpadní voda zaústěna do toku Mraznice na parcele p.
č. 1385/1. Vyústní objekt požadujeme opevnit dlažbou z lomového kamene. Dlažba
bude mít tloušťku 30 cm a lože z betonu 10 cm. Dlažba bude opřena o patku z betonu,
která bude provedena v patě koryta a bude hluboká 0,8 m a široká 0,5 m. Délka dlažby
bude 0,7 m na obě strany od osy potrubí. Roura zaústění musí být osazena minimálně
0,5 m nad dnem toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu. Dlažba musí být
vytažena v břehu min. 0,5 m nad troubu (přiložený typ požadujeme zapracovat do
projektu). Správce toku dále doporučuje pro větší stabilitu dna i vyústního objektu osadit
pod zpevnění výusti do dna toku úrovňový dřevěný práh z kulatiny.
- Přes pravobřežní přítok Ludiny bude proveden překop pro kanalizační přípojku P 141 v
délce 4,0 m. Hloubka uložení a opevnění koryta bude provedeno jako u přechodu
Mraznice, pouze šířka opevnění bude postačovat 1,0 m na každou stranu od podélné
osy přípojky.
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Do koryta PP Ludiny bude zaústěno potrubí bezpečnostního přelivu z ČS 1. Místo
zaústění požadujeme opevnit ve svahu koryta kamennou dlažbou zlomového kamene
uloženého do betonového lože a opřeného o patku v patě koryta.
- Správce toku připomíná, že vyústní objekt se zpevněním břehu, stejně jako všechny
konstrukce přechodů přes vodoteče zůstávají součástí kanalizace a její majitel je do
budoucna povinen zajišťovat jejich údržbu i veškeré opravy dle ustanovení vodního
zákona (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo
souvisejících s nimi). Správa toků neodpovídá za škody způsobené zvýšenými průtoky
v korytě na vyústním objektu a konstrukcích přechodů.
20. Dle rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajské silnice č. III/44014 příslušného
silničního správního úřadu, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního
prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 04.12.2020 s č. j. OSUZPD/46989/203 je nutno dodržet následující podmínku:
- před zahájením samotných stavebních prací požádá investor (resp. zhotovitel stavby)
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení
životního prostředí o vydání povolení zvláštního užívání dotčené komunikace dle
ustanovení S 25 odst. 6 písm. c) zákona, ve kterém budou uvedeny podmínky pro
provádění prací.
21. Dle závazného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Městského úřadu
Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze
dne 16.12.2020 s č. j. OSUZPD/48631/20-3 je nutno dodržet následující podmínky:
- investor zřetelně vyznačí hranice odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému
záboru zemědělské půdy.
- Před zahájením stavebních prací bude na dotčeném pozemku parcela číslo 260 v kat.
území Partutovice pod navrhovanou stavbou provedena skrývka humusového horizontu
půdy (ornice) a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy (podornice) o celkové
mocnosti cca 20 cm. Tato skrývka bude dočasně uložena na mezideponii a následně
využita v rámci terénních úprav po dokončení stavby.
- Investor zajistí zaměření a zaregistrování stavby na příslušném katastrálním úřadě.
- Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky,
nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové poměry v území. V případě
dotčení melioračních zařízení je investor povinen zajistit obnovení jejich funkčnosti.
- Investor učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá
platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro
řízení podle zvláštních právních předpisů.
22. Dle rozhodnutí Obecního úřadu Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice, s č. j. 170/2020
jsou stanoveny tyto podmínky:
- kanalizační potrubí bude umístěno dle přiložené situace a uloženo v souladu s
příslušnými ČSN.
- Při průběhu zemních prací budou respektovány stávající inženýrské sítě.
23. Toto rozhodnutí ke zřízení vodního díla je časově omezeno a platí dva roky ode dne nabytí
právní moci.
24. Termín dokončení stavby – do 3 let od zahájení stavby
25. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu, který bude vydán podle § 122
stavebního zákona na základě žádosti podané v souladu s platnými předpisy (příloha č. 14
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a
o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu).
K žádosti o kolaudační souhlas investor předloží zejména:
- Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické a dopravní
infrastruktury (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně
polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK.
-
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-

-

-

Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v
katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemků; doklad se nepřipojí,
pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení
údajů určující polohu definičního bodu stavby.
Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se
obsahu technické mapy obce, pokud se stavba nachází na území obce, která vede
technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku.
Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními
předpisy a zkušebním provozu, pokud byl prováděn.
Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu
povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním
úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není
vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. Jde-li o
stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží se dokumentace skutečného
provedení stavby vždy.
Sdělení vodoprávního úřadu, že nepodstatné odchylky projedná při vydání kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen.
Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156
stavebního zákona).
Jiné doklady stanovené v povolení stavby – doklady o nakládání s odpady, splnění
požadavků zákona o státní památkové péči, požadavků správce vodních toků
Doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li
v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.
Certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.
Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním
předpisem pro užívání stavby vyžadována – stanovisko Krajské hygienické stanice,
stanovisko orgánu ochrany ovzduší (MěÚ Hranice)
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly
způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)
povolení k provozování stavby kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu s ustanovení §
15 odst. 3 vodního zákona, resp. v souladu s ustanovením § 6 zákona o vodovodech a
kanalizacích
kanalizační řád
vyhodnocení zkušebního provozu

Současně toto rozhodnutí navazuje na vydaná rozhodnutí, která je stavebník při realizaci
stavby povinen respektovat:
-

rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajské silnice č. III/44014 příslušného silničního
správního úřadu, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a
dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 04.12.2020 s č. j. OSUZPD/46989/20-3

-

rozhodnutí Obecního úřadu Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice, s č. j. 170/2020.

III.

Ukládá podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního
zákona provedení zkušebního provozu stavby

v délce 12 měsíců a stanovuje jeho podmínky:
1. Zkušební provoz pro ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby se nařizuje na dobu
trvání 1 roku od dokončení stavby ČOV do takové etapy, kdy její provoz bude již odpovídat
konečným podmínkám a nebude rušen žádnými mimořádnými vlivy souvisejícími s realizací
stavby. Termín dokončení musí být vodoprávnímu úřadu oznámen nejméně 14 dnů předem.
2. Funkčnost stavby bude řádně vyhodnocena a vyhodnocení výsledků zkušebního provozu
stavebník přiloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
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3. Nejpozději měsíc před ukončením zkušebního provozu bude zažádáno o vydání kolaudačního
souhlasu k trvalému užívání tohoto vodního díla. Stavebník vodoprávnímu úřadu doloží
doklady uvedené v podmínce č. 19 výroku č. III.
4. Část délky zkušebního provozu (max. 6 měsíců) lze z důvodu napojování jednotlivých vlastníků
nemovitosti nahradit předčasným užíváním stavby.

Odůvodnění:
Žadatel – Obec Partutovice, trv. sídlem Partutovice 61, 753 01 Hranice, IČ: 00301701 v zastoupení
na základě plné moci ze dne 19.12.2019 Ing. Lukášem Zimmermannem a Jaroslavou
Vavrouškovou jako jednateli spol. AQOL s r. o., trv. sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc,
požádal podáním, doručeným dne 10.02.2020 na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad,
životního prostředí a dopravy, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu o povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a povolení stavby vodního díla: „kanalizace a ČOV
Partutovice“, která má být realizováno na pozemcích st. p. 126, 139, 147, parc. č. 13, 41, 58/12,
62, 68/2, 70/1, 74/2, 74/5, 74/9, 77/3, 87/3, 101/8, 101/15, 101/17, 103/13, 103/18, 103/22, 103/24,
123/1, 126/4, 130/2, 130/8, 130/9, 130/13, 131/3, 131/5, 131/6, 131/8, 139/7, 139/13, 145, 146/2,
161/3, 165/2, 165/3, 165/7, 175/3, 175/4, 192, 194, 195/1, 196/4, 199/1, 202, 221/1, 222, 259, 260,
403/2, 406/1, 407/2, 1260/11, 1261/4, 1261/10, 1304/1, 1304/3, 1304/6, 1304/7, 1304/8, 1304/9,
1304/13, 04/19, 1304/21, 1304/23, 1304/28, 1304/30, 1304/43, 1304/44, 1304/48, 1304/49,
1326/3, 1326/4, 328/2, 1332/1, 1332/7, 1332/10, 1332/11, 1332/14, 1354/1, 1355/1, 1367, 1368/1,
1369, 1383/1, 1385/1, 1385/3, 1385/4 v katastrálním území Partutovice, obec Partutovice, kraj
Olomoucký
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Jednotlivé žádosti byly doloženy těmito doklady:
-

projektová dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, zpracované společností spol. AQOL s
r. o., trv. sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, ověřené Ing. Petrem Poštulkou,
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200138, včetně dokladové
části obsahující tyto podklady:
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Středisko údržby
Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov (dále jen SSOK), ze dne 12.10.2020, zn. SSOK JH
– 21511/2020,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Dvořákova 75, 750 11 Přerov, jako orgánu ochrany veřejného zdraví (dále
jen KHS) ze dne 12.10.2020 s č. j. KHSOC/34691/2020/PR/HOK
- koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební
úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 27.11.2020 s č.
j. OSUZPD/35590/20-2
- vyjádření správce povodí Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne
08.10.2020, zn. PM-39579/2020/5203/Br
- vyjádření správce drobného vodního toku Mraznice ČHP 4-11-02-042 A IDVT
10194726 Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren
781, 755 01 Vsetín, č. j. LCR957/009939/2020
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajské silnice č. III/44014 příslušného
silničního správního úřadu, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního
prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 04.12.2020 s č. j.
OSUZPD/46989/20-3
- závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Městského úřadu
Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí ze dne 16.12.2020 s č. j. OSUZPD/48631/20-3
- rozhodnutí Obecního úřadu Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice, ze dne
30.12.2020 s č. j. 170/2020
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závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního
odboru Přerov, Šířava 2180/25, 750 02 Přerov ze dne 22.10.2020, č. j. HSOL-52322/2020
vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Přerov,
Dopravního inspektorátu Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, ze dne 05.10.2020, č.
j. KRPM-104271-1/ČJ-2020-140806
vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Přerov,
Dopravního inspektorátu Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, ze dne 10.11.2020, č.
j. KRPM-104271-2/ČJ-2020-140806
vyjádření Městského úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy, orgánu
státní správy na úseku památkové péče, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, ze
dne 22.10.2020, zn. OSKT/36954/20-2
závazné stanovisko příslušného stavebního úřadu, Městského úřadu Hranice, Odboru
stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad ze dne 16.11.2020
s č. j. OSUZPD/38250/20-4
vyjádření Městského úřadu Hranice, odboru rozvoje města, orgánu územního
plánování, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, ze dne 01.10.2020, zn.
ORM/37301/20-2
vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, ze dne 16.10.2020, SpZn.
KÚOK/105865/2020/OŽP/507
závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany
územních zájmů, Tychova 1, Praha 6, 160 01, ze dne 19.12.2019, SpZn. 97293/20191150-OÚZ-BR
vyjádření odborného lesního hospodáře, Lesy České republiky, s. p., lesní správa
Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov, ze dne 14.12.2020
vyjádření Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, U Hradiska 42/6,
779 00 Olomouc, ze dne 14.12.2020, zn. ACO/2594/2020
sdělení orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Městského úřadu Hranice,
Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze
dne 06.01.2021 s č. j. OSUZPD/159/21-3
vyjádření Obecního úřadu Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice, ze dne
22.10.2020 s č. j. 123/2020
vyjádření spol. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne
05.12.2019, zn. 5002050315
vyjádření spol. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze
dne 08.09.2020, zn. 5002217618
vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 07.09.2020,
zn. 0101375483
vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 07.09.2020,
zn. 0101375487
vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 07.01.2021,
zn. 1112056988
vyjádření spol. ČEZ Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 00 Praha 4, ze
dne 07.09.2020, zn. 021121967
vyjádření spol. ČEZ Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 00 Praha 4, ze
dne 07.09.2020, zn. 0201121971
vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00
Praha, ze dne 04.12.2019 s č. j. 830173/19
vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00
Praha, ze dne 06.09.2020 s č. j. 749155/20
vyjádření Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních
zájmů, Tychova 1, Praha 6, 160 01, ze dne 19.12.2019, SpZn. 97293/2019-1150-OÚZBR
vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
z 09.12.2020, zn. E52432/20
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vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
z 09.12.2020, zn. E52432/20
- TwigoNet Europe, SE, Podnikatelská 553, 190 11 Praha – Běchovice ze dne
18.12.2020, č. j. 7054/2020KM
- ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7, ze dne 09.12.2020, sp. zn.
13684
- Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne
09.12.2020, zn. 201209-0924237923
- České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, ze dne
09.12.2020, UPTS/OS/262147/ TwigoNet Europe, SE, Podnikatelská 553, 190 11
Praha – Běchovice ze dne 18.12.2020, č. j. 7054/2020KM
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 53 Praha 4 z 07.09.2020, zn.
0700262000
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 53 Praha 4 z 07.09.2020, zn.
0700262004
plán kontrolních prohlídek stavby
souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a odst. 1 stavebního zákona
nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
-

-

Vodoprávní úřad dle § 115 odst. 1 a odst. 8 vodního zákona, oznámil veřejnou vyhláškou ze dne
03.06.2021 s č. j. OSUZPD/23541/21 zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným
správním úřadům, ve které byla stanovena lhůta 10 kalendářních dní od doručení k uplatnění
námitek a připomínek. Vzhledem k tomu, že žádosti s předloženými doklady poskytly dostatečný
podklad pro jejich posouzení, upustil vodoprávní úřad od konání místního šetření.
V oznámení o zahájení řízení byli všichni účastníci všech řízení poučeni, že mohou uplatnit
námitky proti navrženému vypouštění odpadních vod do vod povrchových, proti navrženému
čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny, proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání 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. Účastníci řízení ve svých
námitkách jsou povinni uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
Během stanovené lhůty neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky.
Současně vodoprávní úřad poskytl všem účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu a to ve lhůtě 3 pracovních dnů
ode dne 02.07.2021. Této možnosti nikdo nevyužil.
Okruh účastníků řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byl stanoven
ve smyslu § 115 vodního zákona. Těmi jsou kromě žadatele také Povodí Moravy, a.s. a Český
rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko.
V řízení o povolení stavby vodního díla bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická
nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na
nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků vodoprávního řízení ve smyslu § 115
vodního zákona a stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.
- dle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník, tj. Obec Partutovice
- dle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním
stavby přímo dotčeno, tj. kromě stavebníka také Stanislav Blaha, Jana Blahová, Partutovice,
Marie Blahová, Ing. Jana Dvořáková, Alois Fojtík, František Haitl, František Hercík, Tomáš
Hercík, Vítězslav Hercík, Jaroslav Hybner, František Hynčica, Františka Hynčicová, Pavel
Kandler, Stanislav Konečný, Pavlína Králová, Helena Kubáčová, Ing. Jana Maierová, Marek
Maršálek, Jiří Pavelka, Dana Pavelková, Marek Pilíšek, Bedřich Polus, Jiřina Polusová,
František Ryšánek, Pavlína Samohylová, Roman Schwarz, Roman Spáčil, Josef Šrom, Jarmila
Šromová, Radek Vašina, Miroslav Vinkler, Pavel Voldán, Monika Voldánová,
- dle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona – vlastník stavby na pozemku, na kterém má
být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
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věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, tj. Povodí
Moravy, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby,
Lesy České republiky, s. p., Obec Partutovice, Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého
kraje, T-Mobile Czech Republic a.s., Zemědělské družstvo Partutovice,
dle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo
stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten kdo
má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

K výroku I. Vodoprávní úřad v průběhu řízení posoudil žádost o povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových, projednal ji s účastníky řízení a zjistil:
Odpadní vody, vznikající u jednotlivých staveb v obci Partutovice, budou odváděny novou
splaškovou kanalizací do nové centrální čistírny odpadních vod. Tam dojde k jejich vyčištění a
následnému vypouštění do vod povrchových, potoka Mraznice. Kapacita nové centrální čistírny
odpadních vod je 550 EO a je navržena tak, aby splňovala hodnoty koncentrací jednotlivých
ukazatelů dle „Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod“ pro kategorii
ČOV 500 - 2000 EO. Současně byla navržena tak, aby bylo možno splnit navržené hodnoty
ukazatele Pc a to vzhledem k podmínkám v potoku Mraznice, do kterého budou předčištěné vody
vypouštěny.
Vodoprávní úřad povolil i množství vypouštěných odpadních vod v souladu s žádostí. Měření
množství vypouštěné vody bude realizováno pomocí měřícího zařízení.
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod vodoprávní úřad omezil na dobu 10 let od nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí a to v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona. Tato doba byla také
uvedena v žádosti.
Vodoprávní úřad stanovil v podmínce 3. počet a druh vzorků, kterými bude kontrolována kvalita
vypouštěných odpadních vod. Nařídil, že bude prováděno vzorkování 4x ročně oprávněnou
osobou a že typ vzorku bude dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků
stejného objemu v intervalu 15 minut. Stanovil také místo odběru. Analýza těchto vzorků bude
prováděna v ukazateli BSK5, CHSKCr, NL, Pcelk.
V podmínce č. 4 byla stanovena povinnost předávat výsledky rozborů vodoprávnímu úřadu přes
systém ISPOP. Současně se takto musí předávat i informace o skutečném vypouštění odpadních
vod správcům povodí a odbornému subjektu, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
Tato povinnost vychází z ustanovení § 22 odst. 2 a 38 odst. 4 vodního zákona.
K výroku II. Vodoprávní úřad v průběhu řízení posoudil žádost o povolení stavby, projednal ji
s účastníky řízení a zjistil:
V obci Partutovice bude provedena nová splašková kanalizace zakončená centrální čistírnou
odpadních vod. Vodoprávní úřad ve výroku II. rozhodnutí povolil navrženou stavbu a stanovil pro
její provádění podmínky, vyplývající z doložených vyjádření správců sítí, vlastníků dotčených
pozemků, správce vodních toků a stanovisek dotčených orgánů státní správy, které se týkali
provádění stavby, popřípadě jejího dalšího užívání. Také stanovil, které doklady a náležitosti mají
být předloženy ke kolaudaci stavby. Vycházel zejména z náležitostí daných stavebním zákonem,
vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, z vodního a stavebního zákona a požadavků
Projektová dokumentace stavby, předložená ke stavebnímu řízení, splňuje obecné technické
požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vlastníci pozemků, na kterých
má být stavba realizována, vyjádřili svůj souhlas podpisem na situaci stavby.
K výroku III. Vodoprávní úřad ve výroku III rozhodnutí uložil provedení zkušebního provozu
v délce trvání 12 měsíců a to pro ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby, zejména
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centrální čistírny odpadních vod a stanovil pro jeho provedení podmínky. Z důvodu možného
postupného napojování obyvatel na jednotlivé úseky dokončovaných stok umožnil vodoprávní úřad
v podmínce 4 nahradit zkušební provoz předčasným užíváním stavby, přičemž se do délky
zkušebního provozu bude započítávat max. 6 měsíců z předčasného užívání stavby.
Ze stanoviska Povodí Moravy dále vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem
povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí
Moravy (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu
útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je
předpokládáno, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít
vliv na stav vodního útvaru.
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice, jako příslušný
vodoprávní úřad v průběhu vodoprávního řízení neshledal důvody, bránící vydání tohoto
rozhodnutí, rozhodl proto způsobem, uvedeným v jednotlivých výrocích.
Správní poplatek vyměřený dle položky 18, odst. 1 písm. h) ve výši 3000,-Kč, který je součástí
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen
07.06.2021 bankovním převodem na účet Městského úřadu Hranice, číslo pokladního dokladu
POK01007824.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru
stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož
důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Ing. Eliška Trčková
samostatný referent
oddělení životního prostředí
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je dnem doručení
rozhodnutí. Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice,
odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, a zaslat oznámení zpět na Městský úřad,
odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, s ověřením doby vyvěšení.
Potvrzení zveřejnění na úřední desce:
Datum vyvěšení ………………..

Datum sejmutí ………………..

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

………………………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona (doručení
jednotlivě):
AQOL s.r.o., IDDS: 9ajv7hg, sídlo: Tovární č. p. 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
zastoupení pro: Obec Partutovice, Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1
Povodí Moravy, a.s., Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, 602 00 Brno
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava
Účastníci stavebního řízení dle § 15 vodního zákona:
Doručení jednotlivě (dle § 112 odst. 1 stavebního zákona):
AQOL s.r.o., IDDS: 9ajv7hg
sídlo: Tovární č. p. 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
zastoupení pro: Obec Partutovice, Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1
Stanislav Blaha, Partutovice č. p. 90, 753 01 Hranice 1
Jana Blahová, Partutovice č. p. 90, 753 01 Hranice 1
Marie Blahová, Partutovice č. p. 44, 753 01 Hranice 1
Ing. Jana Dvořáková, Hranice III-Velká č. p. 176, 753 01 Hranice 1
Alois Fojtík, Partutovice č. p. 1, 753 01 Hranice 1
František Haitl, Partutovice č. p. 83, 753 01 Hranice 1
František Hercík, Partutovice č. p. 74, 753 01 Hranice 1
Tomáš Hercík, Partutovice č. p. 149, 753 01 Hranice 1
Vítězslav Hercík, Partutovice č. p. 26, 753 01 Hranice 1
Jaroslav Hybner, Partutovice č. p. 36, 753 01 Hranice 1
František Hynčica, Partutovice č. p. 141, 753 01 Hranice 1
Františka Hynčicová, Partutovice č. p. 23, 753 01 Hranice 1
Pavel Kandler, Partutovice č. p. 34, 753 01 Hranice 1
Stanislav Konečný, Partutovice č. p. 58, 753 01 Hranice 1
Pavlína Králová, Spálov č. p. 119, 742 37 Spálov
Helena Kubáčová, Partutovice č. p. 23, 753 01 Hranice 1
Ing. Jana Maierová, Hrozenkovská č. p. 86/56, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517
Marek Maršálek, Partutovice č. p. 122, 753 01 Hranice 1
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Jiří Pavelka, Partutovice č. p. 158, 753 01 Hranice 1
Dana Pavelková, Partutovice č. p. 158, 753 01 Hranice 1
Marek Pilíšek, Partutovice č. p. 101, 753 01 Hranice 1
Bedřich Polus, Partutovice č. p. 112, 753 01 Hranice 1
Jiřina Polusová, Partutovice č. p. 112, 753 01 Hranice 1
František Ryšánek, Skalní č. p. 1538, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Pavlína Samohylová, Tř. 1. máje č. p. 1785, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Roman Schwarz, Partutovice č. p. 9, 753 01 Hranice 1
Roman Spáčil, Partutovice č. p. 27, 753 01 Hranice 1
Josef Šrom, Partutovice č. p. 54, 753 01 Hranice 1
Jarmila Šromová, Partutovice č. p. 54, 753 01 Hranice 1
Radek Vašina, Partutovice č. p. 119, 753 01 Hranice 1
Miroslav Vinkler, Tř. 1. máje č. p. 1785, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Pavel Voldán, Partutovice č. p. 151, 753 01 Hranice 1
Monika Voldánová, IDDS: rcceqax
trvalý pobyt: Partutovice č. p. 151, 753 01 Hranice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Obec Partutovice, IDDS: j55a83w
sídlo: Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1
Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf
sídlo: Jeremenkova č. p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
sídlo: Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č. p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Zemědělské družstvo Partutovice, IDDS: yx8cw3y
sídlo: Partutovice č. p. 105, 753 01 Hranice 1
Účastníci vodoprávního řízení dle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona (doručení
jednotlivě):
AQOL s.r.o., IDDS: 9ajv7hg, sídlo: Tovární č. p. 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
zastoupení pro: Obec Partutovice, Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1
Povodí Moravy, a.s., Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, 602 00 Brno
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava
Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona,
identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
k. ú. Partutovice:
2, 3, 5 / 1, 5 / 2, 6, 7 / 1, 7 / 3, 7 / 5, 7 / 6, 8, 9 / 1, 9 / 2, 10, 11, 12, 14, 19 / 2, 21, 22 / 1, 22 / 2, 23,
24 / 3, 25, 26, 28, 29, 30 / 1, 30 / 2, 30 / 3, 31, 32, 33 / 1, 33 / 2, 36 / 1, 36 / 3, 36 / 4, 40, 43 / 1, 43
/ 2, 44 / 3, 44 / 5, 45, 46, 47, 48, 50 / 2, 52 / 1, 52 / 2, 53, 54, 55 / 1, 55 / 2, 56 / 1, 56 / 2, 57 / 1, 57
/ 2, 57 / 3, 58 / 1, 58 / 2, 58 / 3, 58 / 4, 58 / 5, 58 / 6, 58 / 7, 58 / 14, 63, 65 / 1, 65 / 2, 67, 68 / 1, 68
/ 3, 68 / 4, 69, 70 / 2, 70 / 3, 70 / 4, 70 / 5, 71, 74 / 1, 74 / 74 / 4, 74 / 10, 74 / 11, 74 / 12, 74 / 13,
75, 77 / 1, 77 / 2, 77 / 5, 78 / 1, 78 / 4, 79 / 3, 82, 84, 87 / 2, 87 / 4, 88 / 3, 92 / 4, 92 / 5, 94, 96 / 1,
96 / 2, 96 / 3, 99 / 1, 99 / 2, 99 / 3, 99 / 4, 99 / 5, 99 / 6, 99 / 7, 99 / 8, 101 / 1, 101 / 2, 101 / 3, 101 /
5, 101 / 6, 101 / 7, 101 / 9, 101 / 10, 101 / 11, 101 / 12, 101 / 14, 101 / 16, 101 / 19, 101 / 20, 103 /
1, 103 / 2, 103 / 6, 103 / 7, 103 / 8, 103 / 9, 103 / 10, 103 / 11, 103 / 12, 103 / 14, 103 / 15, 103 /
16, 103 / 17, 103 / 18, 103 / 19, 103 / 20, 103 / 21, 103 / 23, 103 / 24, 103 / 25, 103 / 26, 104, 105 /
2, 107, 110, 112 / 1, 112 / 2, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123 / 2, 123 / 3, 126 / 2, 126 / 3,
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128 / 1, 128 / 2, 129, 130 / 1, 130 / 6, 130 / 7, 130 / 10, 130 / 11, 130 / 12, 130 / 14, 130 / 17, 130 /
19, 131 / 1, 131 / 4, 131 / 9, 132, 133, 138 / 2, 138 / 3, 138 / 5, 139 / 1, 139 / 2, 139 / 4, 139 / 5,
139 / 6, 139 / 8, 139 / 9, 139 / 10, 139 / 12, 142, 143, 144, 147, 148, 149 / 1, 149 / 2, 150, 151 / 1,
151 / 2, 151 / 3, 152, 153, 154 / 4, 154 / 5, 155, 156 / 1, 156 / 3, 158, 159 / 1, 159 / 2, 159 / 4, 159 /
5, 161 / 1, 161 / 2, 163, 164, 165 / 1, 165 / 4, 165 / 6, 166, 167, 168, 169, 172 / 1, 174, 175 / 1, 175
/ 2, 184 /2, 185 / 1, 185 / 2, 186, 187 / 1, 189, 191, 193 / 1, 193 / 2, 193 / 3, 195 / 2, 196 / 1, 196 /
2, 196 / 3, 196 / 5, 197 / 1,197 / 2, 197 / 3, 197 / 4, 198, 199 / 2, 200, 201, 203, 205 / 1, 205 / 2,
210, 212 / 1, 212 / 2, 213, 214 / 1, 216, 217, 218 / 1, 218 / 2, 219, 220 / 1, 220 / 2, 220 / 3, 220 / 4,
220 / 5, 221 / 3, 221 / 4, 221 / 5, 223, 224, 225, 227, 228 / 1, 228 / 2, 228 / 3, 229 / 2, 230, 231,
233 / 1, 233 / 3, 233 / 5, 234, 235 / 1, 258 / 1, 258 / 2, 261 / 1, 267, 388 / 1, 389 / 1, 389 / 3, 402 /
2, 403 / 1, 403 / 3, 405, 406 / 3, 406 / 4, 406 / 5, 407 / 1, 408 / 3, 408 / 4, 542, 555, 556, 557, 571 /
1, 657, 659, 661, 780, 781, 791, 801 / 1, 801 / 2, 801 / 3, 803 / 1, 806, 807 / 1, 807 / 2, 810 / 1,
811, 815, 816 / 1, 824 / 2, 827, 840 / 3, 865, 890, 893 / 2, 893 / 3, 893 / 4, 911 / 1, 911 / 2, 911 / 3,
913 / 2, 914 / 2, 915 / 2, 916 / 1, 16 / 2, 921, 927 / 2, 928 / 2, 930, 931, 934 / 1, 934 / 2, 935 / 1,
935 / 2, 937 / 2, 939 / 3, 943 / 2, 946 / 4, 947 / 1, 947 / 2, 949, 953, 954, 957, 958, 959, 960 / 1,
960 / 4, 960 / 5, 961 / 1, 962 / 1, 963 / 1, 1009 / 3, 1019 / 2, 1020 / 2, 1198 / 1, 1198 / 2, 1198 / 3,
1198 / 4, 1198 / 5, 1199, 1216 / 1, 1221 / 1, 1260 / 9, 1260 / 12, 1260 / 13, 1260 / 14, 1260 / 15,
1260 / 16, 1260 / 17, 1260 / 18, 1260 / 19, 1261 / 1, 1261 / 6, 1261 / 8, 1261 / 9, 1261 / 11, 1263,
1298 / 1, 1300 / 1, 1300 / 2, 1304 / 2, 1304 / 4, 1304 / 5, 1304 / 10, 1304 / 11, 1304 / 12, 1304 / 14,
1304 / 15, 1304 / 16, 1304 / 17, 1304 / 18, 1304 / 20, 1304 / 22, 1304 / 24, 1304 / 27, 1304 / 29,
1304 / 31, 1304 / 32, 1304 / 33, 1304 / 34, 1304 / 36, 1304 / 37, 1304 / 39, 1304 / 40, 1304 / 41,
1304 / 45, 1304 / 46, 1304 / 47, 1 304 / 50, 1305 / 1, 1312 / 2, 1324 / 3, 1324 / 4, 1326 / 7, 1328 /
3, 1 328 / 4, 1330 / 7, 1330 / 8, 1332 / 4, 1 332 / 6, 1 332 / 8, 1332 / 9, 1332 / 12, 1332 / 13, 1333 /
1, 1335, 1336 / 2, 1341 / 1, 1344 / 1, 1349, 1 350, 1351, 1353 / 1, 1354 / 5, 1354 / 6, 1355 / 3,
1355 / 4, 1355 / 5, 1360 / 1, 1365, 1374, 1378, 1383 / 2, 1385 / 2, 1388, 1413, 1414 / 1, st. 2, st. 3
/ 1, st. 3 / 2, st. 3 / 3, st. 4, st. 6 / 2, st. 7 / 1, st. 12 / 2, st. 13 / 1, st. 17, st. 18, st. 19, st. 20, st. 21 /
1, st. 22 / 2, st. 23, st. 24 / 1, st. 26, st. 27, st. 28 / 1, st. 28 / 4, st. 28 / 5, st. 28 / 6, st. 29, st. 31, st.
32, st. 34 / 1, st. 40 / 1, st. 41, st. 44, st. 45, st. 46, st. 50, st. 51, st. 52, st. 53, st. 54, st. 55 / 2, st.
56 / 1, st. 57, st. 58 / 1, st. 58 / 2, st. 59, st. 60, st. 61, st. 62, st. 63 / 1, st. 64, st. 65, st. 66, st. 67,
st. 68, st. 70, st. 74, st. 75, st. 76, st. 77 / 1, st. 77 / 2, st. 78 / 1, st. 78 / 2, st. 79 / 3, st. 79 / 4, st. 92
/ 2, st. 94 / 1, st. 94 / 2, st. 94 / 4, st. 102, st. 103 / 1, st. 103 / 2, st. 104 / 1, st. 106 / 1, st. 106 / 2,
st. 110, st. 1 12, st. 113, st. 114, st. 115, st. 119, st. 120, st. 124, st. 125 / 1, st. 125 / 2, st. 125 / 3,
st. 127, st. 129, st. 130, st. 131 / 1, st. 131 / 2, st. 132, st. 133, st. 134, st. 136, st. 137, st. 138, st.
140, st. 141, st. 146, st. 151 st. 155, st. 156, st. 157, st. 188, st. 190, st. 193, st. 195, st. 196, st.
197, st. 210, st. 212, st. 214 / 4, st. 222, st. 238, st. 245, st. 262, st. 264, st. 274, st. 275, st. 282, st.
284
K. ú. Jindřichov u Hranic parc. č. 488, 489 a 2670 / 2
K. ú. Lipná parc. č. 1731 , 1733 a 1735
K. Ú. Olšovec parc. č. 1339, 1361 / 1 , 1364 a 1457 / 1
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
Obecní úřad Partutovice, Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1
Dotčené orgány státní správy:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, IDDS: 7zyai4b
sídlo: Dvořákova č. p. 75, 750 02 Přerov 2
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6
sídlo: U Výstaviště č. p. 18, 751 52 Přerov
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, IDDS:
e8jcfsn
sídlo: U Skláren č. p. 781, 755 01 Vsetín 1
Město Hranice, IDDS: q8abr3t
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sídlo: Pernštejnské náměstí č. p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Městský úřad Hranice odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Pernštejnské nám.
č. p. 1, 753 01 Hranice 1
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské
náměstí č. p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Městský úřad Hranice odbor vnitřních věcí, Masarykovo náměstí č. p. 1544, Pardubice-Staré
Město, 530 02 Pardubice 2
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno,
Svatoplukova č. p. 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
sídlo: Kostelecká č. p. 55/120, 796 01 Prostějov 1
HZS Olomouckého kraje, K Moštěnici č. p. 375/9a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov 2
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