MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
- ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE Č.J.:
OŽP/20143/2017
SP. ZN.:
OŽP7140/2017-Pk
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mgr. Martin Petrusek
oprávněná úřední osoba, sl. číslo 694
556 768 359
556 768 188
mpetrusek@novyjicin-town.cz

DATUM:

22.3.2017

Městys Suchdol nad Odrou
Komenského č.p. 318
742 01 Suchdol nad Odrou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení
stavby vodního díla, kterou dne 26.1.2017 podal
Městys Suchdol nad Odrou, IČO 00298450, Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
vydává stavební povolení
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona ke změně dokončené stavby
vodního díla nazvané:
„Rekonstrukce vodovodu Suchdol n/o - Za nádražím“
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Čísla hydrologického pořadí
Název útvaru povrchových vod
Kód útvaru povrchových vod
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB a. s. pobočka Nový Jičín
č. ú. 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú. 326801 / 0100 (výdaje)
IČ 00298212

ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
středa
8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
čtvrtek
12.00 – 14.00 hod.

Moravskoslezský
Suchdol nad Odrou
759163
Suchdol nad Odrou
parc. č. 535, 578, 583, 585, 586, 587/1, 588/1,
605, 616/1, 626/5, 626/6, 642, 644/1, 644/2,
644/3, 650/1, 650/2, 650/3, 654, 655/1, 655/2,
661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 663/1, 664, 667,
668, 671, 672, 682, 2281/1, 2287/1, 2287/16,
3062 v katastrálním území Suchdol nad Odrou
2-01-01-0660-0-00
Odra od toku Budišovka po tok Jičínka
HOD_0060
http://www.novy-jicin.cz
e-mail: posta@novyjicin-town.cz
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222
fax: 556 768 289
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Orientační určení polohy (začátek úseku) (souřadnice S-JTSK)
Y=497632,916 X=1121115,622
Orientační určení polohy (konec úseku) - (souřadnice
S-JTSK)
Y=497512,019 X=1121288,675
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven
vody
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu

vodovodní řady zásobovací sítě
skupinový
zásobovací síť
1243,4 m
50 mm
80 mm

Přepojení stáv. vodovodních přípojek není předmětem stavebního povolení ke změně dokončené
stavby vodního díla.
Povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1
stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracovala autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomír Novák, ČKAIT
1100472, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude zhotovena oprávněným stavebním podnikatelem.
3. Před zahájením stavby stavebník oznámí zdejšímu vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavebních
prací spolu s názvem a sídlem oprávněného stavebního podnikatele, který bude zhotovitelem stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem před zahájením stavby.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
ze dne 10.6.2015 pod č.j.
KHSMS22349/2015/NJ/HOK: k vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno
přiložit: 1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR
č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a
na úpravu vody), 2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle
přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů).
b) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu na úseku požární ochrany,
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín, ze dne
11.6.2015 pod zn. HSOS-4213-4/2015: venkovní požární voda bude zajištěna instalací 1 ks
nadzemního hydrantu osazeném na novém vodovodním řadu, provozuschopnost instalovaného
zařízení pro zásobování požární vodou bude u kolaudace prokazována dokladem o provedené
výchozí kontrole zařízení, provedené v souladu s harmonizovanou ČSN 73 0873; V souladu s § 6
vyhlášky č. 246/2011 Sb., o požární prevenci, musí osoba provádějící montáž nadzemního
hydrantu předložit písemné potvrzení , že při montáži požárně bezpečnostního zařízení byly
splněny podmínky vyplývající s ověřené projektové dokumentace.
c) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební – oblast
Olomouc, ze dne 14.5.2015 pod zn. MO-SOO0622/15-2/St DUCR-26948/15/St:
• Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny v této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
• Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
• Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy . tj. harmonogram prací, nutná ochranná
opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a
provozovatelem dráhy.
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Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby,
a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
• Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní
úřad vydá podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
• Stavebník dodrží podmínky vyjádření SŽDC, s.o., OŘ Ostrava č.j. 5719/2015-OŘ
OVA/OTR-Ben ze dne 4.5.2015.
6. Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení inženýrských sítí a podzemních vedení tak, aby
nemohlo dojít k jejich poškození, současně budou respektována ochranná pásma těchto sítí.
7. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Bude respektovány podmínky vyjádření správce silnice III/04734 Správy silnic
Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín, ze dne 10.6.2015 pod zn.
SSMSK/2015/15829:
• Zvláštní užívání silničního pozemku (§25 zákona č. 13/1997 Sb.) bude realizováno
na základě rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu obce s rozšířenou
působností.
• V termínu do zahájení prací v silničním pozemku převezme stavebník od SSMSK střediska
Nový Jičín část pozemku formou zápisu o předání stanoviště. Po ukončení prací doloží
stavebník geometrické zaměření skutečného provedení včetně hloubky krytí a předá pozemek
zpět SSMSK středisku Nový Jičín formou zápisu o převzetí staveniště.
• Omezení provozu a umístění dočasného dopravního značení na komunikaci III/0473 po dobu
provádění prací bude realizováno na základě platného stanovení umístění dopravního značení
odsouhlaseného DI Policie ČR. Žadatel provede vyznačení schvílené částečné uzávěry dle TP
66 a platných předpisů na vlastní náklad, žadatel zajistí průběžnou kontrolu stavu a udržbu
dočasného dopravního značení po celou dobu omezení provozu.
• V silničního tělese komunikace III/04734 nebudou zřízena žádná doprovodná zařízení
(skříně, sloupy, poklopy, šoupata, hydranty, apod.).
• Montážní jámy budou umístěny mimo silniční těleso ve vzdálenosti min. 1,0 m od vnější
hrany sil. příkopu (1,5 m od přilehlé hrany živičného krytu vozovky).
• V silničním pozemku komunikace III/04734 bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN
73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, min. však 1,20 m pod niveletou
vozovky a 0,80 m pode dno silniční příkopy (hloubka příkopu v provedení dle ČSN 73 6101).
V místech přechodu stavby přes silniční těleso komunikace III/04734 provede stavebník na
svůj náklad zpevnění dna sil. příkopu v rozsahu ochranného pásma stavby typizovanými bet.
příkopovými tvárnicemi (bet. žlaby).
• V silničním tělese komunikace III/04734 bude stavba uložena do chráničky, která bude min.
o 1,0 m přesahovat šířkové uspořádání silničního tělesa komunikace.
• Umístění stavby v silničním pozemku bude vyznačeno fyzicky sloupkem v min. vzdálenosti
1, 00 m za vnější hranou silničního tělesa (tzn. 1,0 m za vnější hranou sil. příkopu) nebo
na oplocení sousední parcely.
• Zřízením stavby nesmí v žádném případě dojít k dotčení nebo poškození živičného krytu
vozovky, krajnice ani silničního odvodňovacího zařízení komunikace III/04734.
• Otevřené výkopy a práce v silničních pozemcích v majetkové správě SSMSK středisko Nový
Jičín lze provádět v termínu od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
• Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona č.
102/2000 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 ve znění vyhlášky č. 355/2000 Sb., v platném znění.
b) Budou respektovány podmínky stanoviska Českých drah, a.s., Regionální správy majetku
Olomouc, ze dne 17.6.2015 pod č.j. RSM OL- 1658/2015-UPT:
• Před zahájením prací předá protokolárně pracovník provozního oddělení RSM Olomouc
staveniště zhotoviteli.
• Během prací musí být za všech okolností zajištěn bezpečný pohyb osob v daném prostoru.
Přebytečný materiál musí být po ukončení stavby odvezen, případný výzisk materiálu řešen
s odpovědným zástupcem RSM. Jakékoliv poškození majetku ve správě ČD, a.s., RSM
•
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Olomouc musí být na náklady investora napraveno. Stavbou dotčený pozemek bude uveden
do původního stavu.
• Po dokončení stavby bude opět přizván pracovník provozního oddělení RSM Olomouc pro
kontrolu kvality provedených prací a musí provedení práce protokolárně odsouhlasit a
protokolárně převzít staveniště od zhotovitele (kontaktní osoba – p. Machač, tel.
724 164 063).
• Z důvodu umístění stavby na pozemku ČD, a.s., musí být vdán průkaz o povolení ke vstupu
cizích osob do vyhrazeného obvodu ČD, a.s. Průkaz bude vydán na základě žádosti
stavebníka před zahájením stavby. Do doby vydání povolení pro vstup cizích osob nesmí být
práce na pozemku ČD, a.s. zahájeny. Žádost musí obsahovat kopii stavebního povolení,
jméno vedoucího prací s uvedením data narození, jmenný seznam všech pracovníků, kteří se
budou pohybovat na pozemku ČD, a.s., a termín provádění prací. O vydání průkazu je nutné
požádat 30 dnů předem. (kontaktní osoba – Carmine Lenka, tel. 972 233 057, 725 459 799, email carmine@gr.cd.cz).
c) Budou respektovány podmínky souhrnného stanoviska Správy železničních dopravních cest, s.o.,
Oblastního ředitelství Ostrava, ze dne 9.8.2016 pod zn. 10488/2016-SŽDC-OŘ OVA OTR-Ben:
• Bude v předstihu 14 dnů oznámeno zahájení prací včetně oznámení vedoucího prací VPS
Suchdol nad Odrou p. Rovenskému, tel. 606 706 701. Nesmí dojít znečištění a k narušení
zařízení ve správě tratí Ostrava. Po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu
a předán zpět VPS Suchdol n.O. p. Rovenskému.
• Nutno respektovat vyjádření SŽDC, s.o., OŘ Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky
ze dne 28.4.2015 pod č.j. 5175/15-SEE283 viz doplňující podmínky + zákres.
• Pro vstup dodavatele stavby na pozemky SŽDC, s.o., musí být vydán „průkaz ke vstupu
do objektů a provozované trati železniční dopravní cesty SŽDC“, na základě žádosti o vydání
průkazu pro cizí právní subjekt. Povolení ke vstupu do prostor SŽDC, s.o., řeší předpis SŽDC
ob 1 díl II, více informací na http://www.szdc.cz/dasli-informace/povoleni-pro-vstup-nazdc.htm. Do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru nesmí být
práce na pozemcích dráhy zahájeny.
• Po dokončení stavby požadujeme dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou
dodavatelem a investorem stavby v digitální podobě.
d) Budou respektovány podmínky provozovatele dotčeného vodovodu ve smyslu stanoviska
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., pod zn. 9773/V012086/2015/PO ze dne
22.7.2015 a pod zn. 9773/V019707/2016/PO ze dne 21.9.2016:
• Před zahájením prací bude požádáno o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., vytyčení
provede na základě písemné objednávky středisko vodovodních sítí Bílovec, tel. 556 410 015.
S vytyčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět.
• Před zahájením prací investor projedná se zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s. postup, kontrolu a
koordinaci prací na rekonstrukci vodovodu a stavbě, rekonstrukci vyvolala. Současně předá 1
paré PD řešené rekonstrukce, včetně harmonogramu prací pro možnost kontroly.
• Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny
ručním výkopem se zvýšenou opatrností, tak aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK
Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození.
• Dodané materiály budou splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č.
409/2005 Sb. a vyhláškou 37/2001 Sb.
• Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink
SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840 111 125)
• V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou (suchovod, autocisterny, pojízdní
voznice nebo stacionární zásobníky), bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na
náklady investora rekonstrukce. Do ceny díla rovněž zahrnout další náklady spojené
s rekonstrukcí vodovodu. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, odvzdušnění a
odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu do řádného provozu.
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e) Budou respektovány podmínky vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. ze dne 20.6.2016 pod č.j. 642324/16, které je nedílnou součástí rozhodnutí jako
příloha č. 1.
f) Budou respektovány podmínky správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o. (dříve RWE
Distribuční služby, s.r.o.), ve smyslu stanoviska pod zn. 5001125480 ze dne 4.6.2015 :
• za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
• stav. činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stav.
činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení považovány podle
§ 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnosti bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
• před zahájením stav. činností v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedeno vytyčení
plyn. zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete
na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uveden žadatel naši
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení
plyn. zařízení nesmí být stav. činnosti zahájeny. Vytyčení plyn. zařízení považujeme
za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení. O provedeném vytyčením
bude sepsán protokol,
• bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
• pracovníci provádějící stav. činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn. zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
• při provádění stav. činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plyn. zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti jeho provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně
bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
• odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stav. činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození,
• v případě použití bezvýkopoých technologií (např. protlaku) bude před zahájením stav.
činnosti provedeno obnažení plyn. zařízení v místě křížení,
• neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn. zařízení (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
• před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stav. činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení a
kontrola plyn. zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel
naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plyn. zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán
protokol. Bez uvedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy
provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ
během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ,
• plyn. zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04,
• neprodleně po skončení stav. činnosti budou řádně usazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plyn. zařízení,
• poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plyn. zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP)
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stav.
činnosti,
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případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plyn. zařízení,
• bude zachována hloubka uložení plyn. zařízení,
• při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd
přes plyn. zařízení uložením panelů v místě přejezdu plyn. zařízení.
g) Budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a.s., ve smyslu sdělení pod zn. 0100591234
ze dne 20.6.2016 a souhlas pod zn. 1088666594 ze dne 5.9.2016, které jsou nedílnou součástí
rozhodnutí jako příloha č. 2.
Dokončenou stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle §
122 stavebního zákona. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník mimo jiné doloží písemná
stanoviska stanovených správců dotčených vedení a zařízení o splnění jimi uložených podmínek,
které jsou součástí rozhodnutí o povolení stavby.
Stavebník předloží spolu s žádostí o kolaudační souhlas povolení k provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu, příp. smlouvu s oprávněným subjektem.
Městský úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně
podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především
z vodohospodářského hlediska.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2018.
•

8.

9.
10.

11.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Městys Suchdol nad Odrou, IČO 00298450, Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
Odůvodnění:
Dne 26.1.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou změnu dokončené stavby
vodního díla, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla podána na předepsaném formuláři podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
v platném znění. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č.
432/2001 Sb., a dalšími doklady.
Projektová dokumentace pro stavební řízení nazvaná „Rekonstrukce vodovodu Suchdol n/O – Za
nádražím“, zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomírem
Novákem, ČKAIT 1100472, řeší rekonstrukci vodovodu na ul. Za nádražím v Suchdole nad Odrou.
Stávající nevyhovující vodovod bude nahrazen novým vodovodem dimenze DN 50 mm a DN 80 mm
o celkové délce 1243,4 m. Trasa bude vedena v nezpevněných pásech podél komunikací a v travnaté
ploše zahrad, pod silnicí III/04734 bude proveden vodovod bezvýkopovou metodou. Nový vodovod bude
napojen na stáv. vodovod u domu Za nádražím č.p. 203, na trase budou osazeny typové podzemní
hydranty pro požární zabezpečení a odvzdušnění vodovodu. Pro odvzdušnění budou rovněž sloužit
vzdušníkové soupravy DN 50 mm. Projektované kapacity:
Řad 1:
potrubí PE100 RC D90x8,2 mm
délky: 686,2 m
10 ks Š80
5 ks H80
Řad 1 – 1
potrubí PE100 RC D63x5,8 mm
délky: 98,0 m
1 ks Š50
1 ks H80
Řad 1 – 2
potrubí PE100 RC D90x8,2 mm
délky: 100,3 m
1 ks Š80
1 ks H80
Řad 1 – 3
potrubí PE100 RC D63x5,8 mm
délky: 27,3 m
1 ks Š50
1 ks V50
Řad 1 – 4
potrubí PE100 RC D63x5,8 mm
délky: 47,8 m
1 ks Š50
1 ks V50
Řad 1 – 5
potrubí PE100 RC D90x8,2 mm
délky: 46,7 m
1 ks Š80
1 ks H80
Řad 1 – 6
potrubí PE100 RC D90x8,2 mm
délky: 237,1 m
1 ks Š80
1 ks H80
Celková délka 1243,4 m
Stávající vodovod DN40 PE a DN80 OC u domu Za nádražím č.p. 203 bude zrušen odpojením v místě
původního napojení.
Náhradní zásobování pitnou vodou bude na řadech rekonstruovaných bezvýkopově zajištěno
suchovodem.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 8.7.2015
pod č.j. OŽP/40622/2015.
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Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Regionální pracoviště SCHKO Poodří ze dne
27.6.2016 pod č.j. 01142/PO/2016-2.
Závazné stanovisko KHS MSK se sídlem v Ostravě ze dne 10.6.2015 pod č.j.
KHSMS22349/2015/NJ/HOK a sdělení k oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 17.2.2017
pod č.j. KHSMS07140/2017/NJ/HOK.
Stanoviska správce povodí – Povodí Odry s.p. ze dne 5.6.2015 pod zn. 07834/923/841.05/2015.
Závazné stanovisko HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín ze dne 11.6.2015
pod zn. HSOS-4213-4/2015.
Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební – oblast Olomouc, ze dne 14.5.2015 pod zn. MOSOO0622/15-2/St DUCR-26948/15/St

Stanoviska správců sítí a zařízení:
- Vyjádření Městyse Suchdol nad Odrou ze dne 6.5.2015 pod č.j. 683/2015/Ri.
- Souhrnné stanovisko Správy železničních dopravních cest, Oblastní ředitelství Ostrava, ze dne
9.8.2016 pod zn. 10488/2016-SŽDC-OŘ OVA OTR-Ben.
- Stanovisko Českých drah a.s., Regionální správa majetku Olomouc, ze dne 17.6.2015 pod zn. RSM
OL- 1658/2015-UPT.
- Vyjádření ČD-Telematika a.s. ze dne 19.5.2015 pod zn. 10076/15.
- Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín, ze dne 10.6.2015 pod zn.
SSMSK/2015/15829.
- Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.6.2016
pod č.j. 642324/16.
- Stanovisko správce plynárenského zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 4.6.2015 pod zn.
5001125480.
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 20.6.2016 pod zn.
0100591234 a souhlas ze dne 5.9.2016 pod zn. 1088666594.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s. pod zn. 0200465683 ze dne
20.6.2016.
- Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 22.7.2015 pod zn.
9773/V012086/2015/PO a ze dne 21.9.2016 pod zn. 9773/V019707/2016/PO.
Pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Úřad městyse Suchdol nad Odrou, stavební úřad,
dne 19.8.2015 pod č.j. 1057/2015/Gr, sp. zn. 923/2015/Gr. Souhlas obecného stavebního úřadu podle §
15 odst. 2 stavebního zákona vydal ÚMě Suchdol nad Odrou, stavební úřad, dne 25.5.2016 pod č.j.
1003/2016/Ba, sp.zn. 961/2016/Ba.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 odst. 1
správního řádu (tj. více než 30 účastníků řízení), doručuje vodoprávní úřad písemnosti podle § 144 odst. 6
správního řádu veřejnou vyhláškou, s výjimkou doručování účastníkům podle § 27 odst. 1 správního
řádu.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou
vyhláškou ze dne 10.2.2017 pod č.j. OŽP/10061/2017. Oznámení o zahájení řízení bylo podle § 25 odst. 2
správního řádu doručeno 15. dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce doručujícího správního orgánu
(MÚ Nový Jičín), tj. dne 1.3.2017. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MÚ Nový
Jičín od 14.2.2017 do 6.3.2017, písemnost byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Oznámení o zahájení řízení bylo rovněž vyvěšeno na úřední desce ÚMě Suchdol nad Odrou, včetně
způsobu umožňujícím dálkový přístup (od 14.2.2017 do 3.3.2017).
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 16.3.2017 mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později
podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, brát zřetel.
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Vodoprávní úřad dal rovněž ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost
se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K podkladům rozhodnutí se bylo možno vyjádřit ve lhůtě do 21.3.2017.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Žadatel prokázal právo provést stavbu na dotečených parcelách vlastnickým právem a smlouvami
s vlastníky pozemků o právu stavbu provést na těchto parcelách. K parc. č. 661/1 v k.ú. Suchdol
nad Odrou byly doloženy smlouvy dvoutřetinové většiny spoluvlastníků ve smyslu § 1129 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Žadatel předložil projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v potřebném počtu paré, která
byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou č. 5
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 17.2.2017 sdělila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, že k předmětnému záměru
již vydala závazné stanovisko pod č.j. KHSMS22349/2015/NJ/HOK ze dne 10.6.2015 a toto stanovisko
nemění.
Podmínky k realizaci stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí práva a právem
chráněné zájmy účastníků řízení.
Vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky vyjádření správců dotčených zařízení
týkající se provádění předmětné stavby, s výjimkou podmínek týkajících se umístění stavby (předmětná
stavba byla pravomocně umístěna územním rozhodnutím ÚMě Suchdol and Odrou, stavební úřad, ze dne
19.8.2015 pod č.j. 1057/2015/Gr), občanskoprávních záležitostí (které nejsou předmětem stavebního
povolení) a obchodních nabídek ohledně zhotovení předmětné stavby (stavba bude zhotovena
oprávněným stavebním podnikatelem, jehož výběr není předmětem stavebního povolení).
Vodoprávní úřad stanovil v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stavebníkovi povinnost předložit
společně s žádostí o kolaudační souhlas oprávnění k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Stavebník může tuto povinnost
splnit předložením smlouvy o provozování oprávněným subjektem.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (podle § 27 odst. 2 správního řádu):
- Podle § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna a
kteří nejsou zároveň stavebníky (všechny parcely jsou v katastrálním území Suchdol nad Odrou):
Denisa Mojteková, Za nádražím č.p. 321, 742 01 Suchdol nad Odrou (vlastník parc.č. 616/1)
Miroslav Sikora, Za nádražím č.p. 304, 742 01 Suchdol nad Odrou (vlastník parc.č. 626/6)
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Pžívoz, 702 00
Ostrava (vlastník parc.č. 2281/1)
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 (vlastník parc.č.
2287/1)
Antonín Studený, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č.650/1,
650/3)
Marta Studená, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 650/1,
650/3)
Pavel Adámek, Za nádražím č.p. 284, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 583)
Simona Adámková, Za nádražím č.p. 284, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 583)
Erik Kopecký, Za nádražím č.p. 278, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 585)
Miroslav Kozáček, Za nádražím č.p. 442, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 585)
Pavla Benkeová, Za nádražím č.p. 332, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 585)
Martin Čunek, Za nádražím č.p. 442, 742 01 Suchdol nad Odrou (vlastník parc.č. 586,
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spoluvlastník parc.č. 585)
Karel Rolný, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 654, 655/1)
Jarmila Rolná, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 654, 655/1)
Iveta Hoppová, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou (vlastník parc.č. 655/2, 661/4,
spoluvlastník parc.č. 655/1, 654)
František Buksa, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 654,
655/1)
Emilie Buksová, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 654,
655/1)
Alena Ondračková, Sportovní č.p. 443, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 650/1)
Dagmar Holcová, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 650/1)
Petra Hudáková, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 650/1,
650/2)
Jan Hudák, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 650/1, 650/2)
Milan Ondračka, Sportovní č.p. 443, 742 01 Suchdol nad Odrou (vlastník parc.č. 644/2, 644/3,
spoluvlastník parc.č. 650/1)
Milan Bőhm, Za nádražím č.p. 216, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 587/1,
588/1)
Vladimír Grulich, Za nádražím č.p. 456, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 588/1)
Anna Grulichová, Za nádražím č.p. 456, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 588/1)
Danuše Poláchová, Za nádražím č.p. 456, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 587/1,
588/1)
Ing. Lukáš Janovský, Za nádražím č.p. 456, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č.
588/1)
Jakub Závacký, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 661/1)
Radka Kuchyňková, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č.
661/1)
Jan Zajíček, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 661/1)
Jaroslava Zajíčková, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č.
661/1)
Oldřich Svoboda, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 661/1)
Dušan Staněk, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 661/1)
Jana Staňková, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 661/1)
Renáta Chudobová, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou (vlastník parc.č. 661/2,
661/3, spoluvlastník parc.č. 661/1)
Jiří Szelong, Za nádražím č.p. 437, 742 01 Suchdol nad Odrou (vlastník parc.č. 664, 667)
Josef Ševčík, Za nádražím č.p. 438, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 682)
Růžena Ševčíková, Za nádražím č.p. 438, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 682)
Ing. Karel Pšenica, Komenského č.p. 180, 742 01 Suchdol nad Odrou (vlastník parc.č. 668, 671)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
(vlastník parc.č. 2287/16)
Rudolf Klein, Za nádražím č.p. 439, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 644/1)
Simona Kleinová, Za nádražím č.p. 439, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 644/1)
Radek Melnar, Za nádražím č.p. 439, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 644/1)
Filip Jaglarz, Za nádražím č.p. 439, 742 01 Suchdol nad Odrou (spoluvlastník parc.č. 644/1)
Podle § 109 písm. d) stavebního zákona – osoby mající k pozemkům, na nichž má být stavba
prováděná, právo odpovídající věcnému břemenu
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (věcné břemeno
k parc.č. 535, 2281/1, 2287/1)
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov (věcné břemeno k parc.č. 2281/1)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín (věcné břemeno k parc.č.
2281/1, 2287/16)
ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7 (věcné břemeno k parc.č. 2287/1)
Podle § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastníky sousedních pozemků, a podle § 109 písm. f)
stavebního zákona – osoby, které mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému
břemenu, podle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků identifikují
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
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Pozemky parc.č. 565/1, 566, 567, 570, 571, 573, 574, 575, 577, 579, 580, 581, 582, 584, 587/2,
588/2, 588/3, 589, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 608, 609, 610, 611,
613, 614, 615, 616/2, 617, 618, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 626/4, 627, 628, 629/1, 630/1, 631,
633/3, 634, 635, 636, 637, 639, 641/1, 641/2, 643, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 652, 653, 656,
657, 658, 659, 660, 663/2, 663/3, 665, 666, 669, 670, 674, 678, 679, 680, 683/1, 692, 2287/3,
2287/7, 3061 v katastrálním území Suchdol nad Odrou.
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40 502 Děčín, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401
17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, jako
správci dotčené technické infrastruktury.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
V řízení s velkým počtem účastníků není podle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel
povinen podávat odvolání s potřebným množstvím stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek „Stavba povolena“.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, která bude
vyvěšena na úřední desce MÚ Nový Jičín a úřední desce Úřadu městyse Suchdol nad Odrou po dobu 15
dnů. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce doručujícího správního orgánu (tj. MÚ Nový Jičín) bude
považován za den doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Zároveň bude rozhodnutí zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mgr. Martin Petrusek
referent veřejné správy

„otisk úředního razítka“

Přílohy:
1. Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j.
642324/16 ze dne 20.6.2016.
2. Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 20.6.2016 pod zn.
0100591234 a souhlas ze dne 5.9.2016 pod zn. 1088666594.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 1500 Kč byl zaplacen dne 13.2.2017.
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Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):
1. stavebník: Městys Suchdol nad Odrou, IDDS: fakba7w
II. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) a písm. d): vlastníci pozemků, na kterých bude
stavba prováděna, nejsou-li stavebníky, a těch, kteří mají práva věcného břemene k těmto
pozemkům, vlastníci a správci technické infrastruktury – oznámení se doručuje veřejnou
vyhláškou:
2. Denisa Mojteková, Za nádražím č.p. 321, 742 01 Suchdol nad Odrou
3. Miroslav Sikora, Za nádražím č.p. 304, 742 01 Suchdol nad Odrou
4. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Pžívoz, 702 00
Ostrava
5. České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
6. Antonín Studený, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou
7. Marta Studená, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou
8. Pavel Adámek, Za nádražím č.p. 284, 742 01 Suchdol nad Odrou
9. Simona Adámková, Za nádražím č.p. 284, 742 01 Suchdol nad Odrou
10. Erik Kopecký, Za nádražím č.p. 278, 742 01 Suchdol nad Odrou
11. Miroslav Kozáček, Za nádražím č.p. 442, 742 01 Suchdol nad Odrou
12. Pavla Benkeová, Za nádražím č.p. 332, 742 01 Suchdol nad Odrou
13. Martin Čunek, Za nádražím č.p. 442, 742 01 Suchdol nad Odrou
14. Karel Rolný, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou
15. Jarmila Rolná, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou
16. Iveta Hoppová, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou
17. František Buksa, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou
18. Emilie Buksová, Za nádražím č.p. 433, 742 01 Suchdol nad Odrou
19. Alena Ondračková, Sportovní č.p. 443, 742 01 Suchdol nad Odrou
20. Dagmar Holcová, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou
21. Petra Hudáková, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou
22. Jan Hudák, Za nádražím č.p. 440, 742 01 Suchdol nad Odrou
23. Milan Ondračka, Sportovní č.p. 443, 742 01 Suchdol nad Odrou
24. Milan Bőhm, Za nádražím č.p. 216, 742 01 Suchdol nad Odrou
25. Vladimír Grulich, Za nádražím č.p. 456, 742 01 Suchdol nad Odrou
26. Anna Grulichová, Za nádražím č.p. 456, 742 01 Suchdol nad Odrou
27. Danuše Poláchová, Za nádražím č.p. 456, 742 01 Suchdol nad Odrou
28. Ing. Lukáš Janovský, Za nádražím č.p. 456, 742 01 Suchdol nad Odrou
29. Jakub Závacký, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou
30. Radka Kuchyňková, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou
31. Jan Zajíček, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou
32. Jaroslava Zajíčková, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou
33. Oldřich Svoboda, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou
34. Dušan Staněk, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou
35. Jana Staňková, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou
36. Renáta Chudobová, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou
37. Renáta Chudobová, Za nádražím č.p. 435, 742 01 Suchdol nad Odrou
38. Jiří Szelong, Za nádražím č.p. 437, 742 01 Suchdol nad Odrou
39. Josef Ševčík, Za nádražím č.p. 438, 742 01 Suchdol nad Odrou
40. Růžena Ševčíková, Za nádražím č.p. 438, 742 01 Suchdol nad Odrou
41. Ing. Karel Pšenica, Komenského č.p. 180, 742 01 Suchdol nad Odrou
42. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
43. Rudolf Klein, Za nádražím č.p. 439, 742 01 Suchdol nad Odrou
44. Simona Kleinová, Za nádražím č.p. 439, 742 01 Suchdol nad Odrou
45. Radek Melnar, Za nádražím č.p. 439, 742 01 Suchdol nad Odrou
46. Filip Jaglarz, Za nádražím č.p. 439, 742 01 Suchdol nad Odrou
47. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
48. Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
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49. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
50. ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7
51. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava
52. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
53. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
III. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a písm. f) stavebního zákona: vlastníci sousedních
pozemků a těch, kteří mají práva věcného břemene k těmto pozemkům se identifikují podle § 112
odst. 1 stavebního zákona parcelním číslem těchto pozemků – oznámení se doručuje veřejnou
vyhláškou:
Pozemky parc.č. 565/1, 566, 567, 570, 571, 573, 574, 575, 577, 579, 580, 581, 582, 584, 587/2, 588/2,
588/3, 589, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614,
615, 616/2, 617, 618, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 626/4, 627, 628, 629/1, 630/1, 631, 633/3, 634, 635, 636,
637, 639, 641/1, 641/2, 643, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 660, 663/2,
663/3, 665, 666, 669, 670, 674, 678, 679, 680, 683/1, 692, 2287/3, 2287/7, 3061 v katastrálním území
Suchdol nad Odrou.
IV. Dotčené správní úřady:
54. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, Masarykovo
nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
55. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
56. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive
57. Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
V. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti:
58. Městský úřad Nový Jičín, KaÚ, Masarykovo náměstí č.p. 1, 741 01 Nový Jičín 1
59. Městys Suchdol nad Odrou, správce úřední desky, Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění způsobem
umožňují dálkový přístup.

