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MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
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oddělení vodního hospodářství

a34110,779 00 Olomouc
Spisový znak-23l.2. skartačníznaVskartační Ihůta _ A/20

vĺolĺ25 633 l l 2O2O l oZP

Č. 1. s

/Y

WHuc

V Olomouci 27.10.2020

Spisová mačka: S-SMOL/ l 5797 4 l2020lozP
U'tidějĺe

tĘ

v koľespondenci

oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Vladimíra Hučínová, dveře č. 4.31

Telefon:

E-mail:

588488317

vladimira.hucinova@olomouc.eu
opľávněná uřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
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oZNÁMENÍ
vEŘEJNoU vYHtÁŠKoU
o zahájení vodoprávního řízení bez místnĺhošetření

Magistľát města olomouce odbor životního pľostředí jako věcně příslušnýpodle ustanovení $ l04 odst. 2
písm. c) a $ 106 odst. l zäkona č.254l2001Sb., o vodách a o změně někteých zĺĺkonů(vodní zákon), ve
znění pozdějšíchpředpisů' a jako místně přísluŠnývodoprávní úřad podle ustanovení $ l l zákona č.
50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působnostíspeciálního stavebního úřadu podle
ustanovení $ l5 odst. 5 vodního zákona a $ l5 odst. l písm. d) zákona č. l83/2006 Sb., o územnímplánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle $ll5 vodního zákona, $ 1l2
stavebního zákona, ve spojení s ust. $ 9b odst. l zákona č. l00/200l Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně něktených souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na Životní pľostředí) ve znění
pozdějších předpisů a podle zźlkona č. 41612009 Sb., o uľychlenívýstavby dopravní, vodní a energetícké
infrastľuktury a infrastľuktury elektronických komunikací, ve znění pozdějšíchpředpisů

I.

oznamuje,

všem mámým účastníkům
řízení, dotčeným orgĺĺnůma veřejnosti, Že stavebník Ředitelství silnic a dálnic
CR' ICo: ó5993390' Na Pankľáci 546/56' Pľaha ŁNusle, 140 00 Praha 4, v zastoupení spol. VIAPONT,
s.r.o., IČo: 46995447, Vodní 258ll3, Bmo-střed, staré Brno,602 00 Brno 2, požádal podáním ze dne
0I.07.2020 o vydání povolení stavby
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na pozemcích parc. č. 509/145 v k.ú. Krčnlaň, obec Krčmaň. omá půda, parc. č. 5l0l50 v k.ú. Krčmaň, obec
Krčmaň, orná půda, parc. č. 5l0/5l v k.ú. Krčmaň, obec Kľčmaň, omá půda' parc. č. 5l2l| v k.ú. Krčmaň,
obec Krčmaň, omá půda' parc. č. 5l2l2 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, omá půda, parc. č. 527133 v k.li.
Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527l34 v k.ú. Krčmaň' obec Krčmaň, orná půda. parc. č. 527/35 v
k.ú. Kľčnraň,obec Krčmaň. orná půda, parc. č. 527lllo v k.ú. Krčmaň, obec Kľčmaň,omá půda, parc. č.
527ĺll l v k.ú. Krčmaň, obec Kľčmaň,omá půda. parc. č. 545164 v k.ú. Kľčmaň.obec Krčmaň' vodní plocha.
parc. č. 545165 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň' vodní plocha. parc. č. 620ll v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, omá
půda' parc. č. 62013 v k.ú. Krčmaň' obec Krčmaň' omá půda. parc. č. 62014 v k.ú. Krčmaň. obec Krčmaň'
orná půda' parc. č. 620110 v k.ú. Krčmaň. obec Krčmaň' orná půda, parc. č. 62016l v k.ú. Krčmaň' obec
Krčmaň' orná půda, paľc. č. 620162 v k.ú. Kľčmaň,obec Krčmaň, orná půda' parc. č.620164 v k.ri. Krčmaň,
obec Kľčmaň, orná půda, paľc. č. 620165 v k.ri. Kľčmaň, obec Krčmaň' vodní plocha, paľc. č. 620/66 v k.ú.
Krčmaň, obec Kľčmaň'vodní plocha' parc. č. 620167 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č.
620170 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, paľc. č. 62017l v k.ú. Krčmaň, obec Kľčmaň,vodní
plocha, paľc. č. 8161149 v k.ú. Majetín, obec Majetín' oľná půda' parc. č. 816/150 v k.ú. Majetín, obec

Majetín, orná půda, parc. č.8l6/l5l v k'ú. Majetín, obec Majetín, oľná půda' parc' č. 816/l52 v k.ú. Majetín,
obec Majetín. orná půda, paľc. č.8l6/153 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č.8l6/154 v k.ú.
Majetín, obec Majetín' omá půda, parc. č. 8l6/l55 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 8l6/l56
v k.ú. Majetín, obec Majetín. omá půda, parc. č.816/18ó v k.ú. Majetín, obec Majetín, omá půda, parc. č.
816ll87 v k'ú. Majetín, obec Majetín. orná půda, parc. č. 1027126 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda,
parc. č. 1027l27 v k.ú. Majetín' obec Majetín, orná půda. parc. č. l027l28 v k.ú. Majetín' obec Majetín, orná
půda. paľc. č,.1027/29 v k.ri. Majetín. obec Majetín. omá půda' paľc. č. 1027l30 v k.ú. Majetín, obec Majetín.
orná půda, parc. č. 1027l5l v k.ú. Majetín. obec Majetín' oľná půda' parc. č. 1027186 v k.ú. Majetín, obec
Majetín, orná půda' paľc. č. |027l87 v k.ú. Majetín, obec Majetín' omá půda, parc. č. 1027l88 v k.ú. Majetín'
obec Majetín, oľná půda' paľc. č. l027l89 v k.ri. Majetín, obec Majetín, omá půda, parc. č. l027l90 v k.il.
Majetín, obec Majetín, omá půda, paľc. č. l027l9l v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, paľc. č. l027l92
v k.ú' Majetín, obec Majetín' oľná půda, paľc. č. l027l93 v k.ú. Majetín, obec Majetín' orná půda, parc. č.

l027l94 vk'ú.Majetín,obecMajetín,oľnápůda,parc.č.
1027l95 vk.ú.Majetín,obecMajetín.ornápůda,
parc. č. 102'7196 v k.ú. Majetín, obec Majetín, onrá půda, parc. č. 1027l97 v k.ú. Majetín, obec Majetín. orná
půda' paľc. č. 1027l98 v k.ú. Majetín, obec Majetín, omá půda, paľc. č' l030/l0 v k.ú. Majetín, obec Majetín,
ostatní plocha, parc. č. l2l8l2 v k.ú. Majetín' obec Majetín. ostatní plocha, parc. č. 122611v k.ú. Majetín'
obec Majetín, o$amí plocha, parc. č. 1226/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. l244ll v
k.ú. Majetín, obec Majetín' ostatní plocha' palc. č. l244l2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, paľc.
č. l245ll v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha. paľc. č. 1245lŻ v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní
plocha, parc. č. 1246ll v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, paľc. č. 124612 v k.ú. Majetín, obec
Majetín, ostatní plocha, parc. č. l255ll v k.ú. Majetín' obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. l255125 v k.ú.

Majetín, obec Majetín, omá půda, parc. č. l255l49 v k.li. Majetín' obec Majetín, ostatní plocha, parc. č.
l255l50 v k.ú. Majetín, obec Majetín, oľná půda, parc. č. l803/l v k.ú. Vellcý Týnec, obec VelĘ Týnec,
ostatní plocha, parc. č. l803l2 v k.ú. VelĘ Týnec' obec VelĘ Týnec. omá půda, parc. č. 1805/l v k.rĺ.
VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec. vodní plocha, parc. č. |807/l5 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, omá
půda' parc. č. 1826114 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, omá půda, parc. č. 1826115 v k.ú. VelĘ

Týnec, obec Velhý Týnec, omá půda, parc. č. 1826118 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, orná půda,
parc. č. 1826119 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec. orná půda' paľc. č. 1826120 v k.ú. VelĘ Týnec.
obec VelĘ Týnec, orná půda, parc. č. 182612l v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec. omá půda, parc. č.
1826122 v k.ú. Vellcý Týnec, obec VelĘ Týnec, orná půda, parc. č' 1826123 v k.ú. VelĘ Týnec' obec Velký
Týnec, omá půda, paľc. č. 1826124 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec' oľná půda, parc. č. l827l3l v k.il.
VelĘ Týnec' obec VelĘ Týnec, omá půda' parc. č. l827l39 v k.ú. VelĘ Týnec, obec Velký Týnec, orná
půda. parc. č. l827l4l v k.ú. VelĘ Týnec. obec VelĘ Týnec. omá půda' parc. č. l827l42 v k.ú. VelĘý
Týnec. obec VelĘ Týnec' orná půda. paľc. č. |827148 v k.ú. VelĘ Týnec, obec Velhý Týnec, oľná půdą
parc. č.2000/l8l v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec' ostatní plocha, paľc. č.200lll2 v k.ú. VelĘ
Týnec' obec Velhý Týnec, orná půda' paľc. č. 20olll3 v k.ú. Velloý Týnec, obec VelĘ Týnec, orná půda'
parc. č.200|l14 v k.ú. Velhý Týnec, obec VelĘ Týnec, omá půda, parc. č' 200l/l5 v k.ú. Velky Týnec,
obec Velhý Týnec, oľná půda, paľc. č. 2001116 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, oľná půda, parc. č.
200lll7 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec' orná půda' parc. č. 200l/l8 v k.ú. VelĘ Týnec' obec VelĘ
Týnec. orná půda- parc. č. 2001136 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, ostatní plocha' parc. č. 200ll37 v
k.ú. Vellcý Týnec, obec Velloý Týnec. vodní plocha, parc. č. 2001166 v k.ú. Veltcý Týnec, obec VelĘ Týnec,
omá půda.
Údaie o místu a předmětu rozhodnutí týkajícíse povolení ke zřízení nósledujících voĺ]níchděl:

so 320.l Upľava

potoka Loučka
na pozemcích paľc.č. 509ll45; 5l2l2; 545164; 545165; 62016l; 620162: 620164;' 620ĺ65: 620166; 62016'I;
620170; 62o/7l; l255/l, katastrální inemí 674338|Krčmaň; ó8992l|Majetín, obec 552437|Krčmaň;
503738|Majetín. olomoucĘ kľaj, č.h.p. 4-l0-03-l3l0-0-00|Loučka, oľientačníurčenípolohy (souřadnice
X;Y_začátek, konec: l l31 l35,46,542|33,55; l 13l l38,07,54l 953'63),vodnítok l02843l8|Loučka,
ř. km 6,2l - 6,28.

so 321 Zatrubněnĺ místnívodoteče v km 7'268
na pozemcích parc.č. 1246ll; 124612; l255l49; l255150. katastrální území68992l|Majetín,

obec

503738|Majetín. Olomoucký kraj. č.h.p. 4-l0-03-l330-0-l0|Loučka, orientačníurčenípolohy (souřadnice
X;Y
začátek. konec: l l32 029'45, 540 786,92:' 1 13 l 866'69. 540 55l,4)' vodní tok
l0205928|bezejmenný vodní tok. ř. km 3.73 - 3,43.
2

so 33l Přeložka zatľubněnív km

2,362

l805/l; 1807ll5;200l/36:200ll37, katastrální íyemí77978a|velĘTýnec,
obec 505650|VelĘ Týnec' olomouchý kľaj, č.h.p. 4-l0-03-l l90-0-00|Týnečka, orientačníurčenípolohy
(souřadnice X;Y _ začátek, konec: l l27 954,02,542203,15; l l27 945,76,542 |45'97). vodní tok HoZ
IDVT l5000745,ř. knl6,79 - 6,73.
na pozenrcích parc.č. l803/l;

so

332 Přeložka zatľubnění v km 4,ó70
na pozemcích parc.č. 527l33:' 527l34; 527l35: 527lll0; 527llll; 620l|; 62013; 62014; 620ll0, katastrální
űzemí 674338|Krčmaň' obec 552437|Krčmaň. olomoucĘ kraj' č.h.p. 4-l0-03-l320-0-00|HMZ, orientační

určenípolohy(souřadniceX;Y-začátek,konec: l l30 l59,2l,542246,57;

l l30

163,77,5423l7,6).

so 333 Přeložka stávajícĺho sběľačepod mostem C205
na pozemcích paľc.č.1027126; 1027186: l030/10; l255l25, katastrální uzemí 68992l|Majetín,

obec

503738|Majetín, olomoucĘ kľaj, č.h.p. 4-10_03_l3l0-0-00|Loučka, orientačníurčenípolohy (souřadnice
X;Y _ začátek' konec: l l3 l 3 ll,29, 54l 565,73; 1 l3l 400,23, 54l 616,6l).

so

340 Přeložka vodovodu v km 1,400 - l,800
na pozemcích paľc.č. l803/l; l803l2; 1826114; 1826115: 1826118:' 1826119:. 1826120:- |82612l; 1826122:
1826123; 1826124:' 1827l3t; 1827139; I827l4t; 1827142; 182'7148;2000/18l:.2001112;2001113;2001114;
200l/l5; 200ll16:.200ll1.7;200l/l8; 200l166, katastnĺlníűzemí 77978a|Velhý Týnec, obec 505650|velĘ
Týnec, olomouchý kraj, č.h.p. 4-10-03-l190-0-00|Týnečka; 4-10-03-l320-0-00|HMZ, orientačníuľčení
polohy (souřadnice X;Y _ začátek, konec: l l27 048,96,542 505,33; l l27 535,46,542 529,19).

so 38l Úpravy melioracív km

5,750 -6,100 vlevo
na pozemcích parc.č. 510/50; 5l0/5l;5l2l1;620166:62o/67;8161149;816/150; 8ló/l5l; 8161152:
8l6/l53; 816lI54; 8l6/l55; 8lóil56; 8l6/l8ó; 8l6/l87; l2l8l2, katastnílní tuemi 674338|Krčmaň;
68992l|Majetín, obec 552437|Krčmaň; 503738|Majetín, OlomoucĘ kľaj, č.h.p. 4-10-03-l310-0_00|Loučka,
orientačníurčenípolohy (souřadnice X;Y _ začátek. konec: l l3l288,17, 54l617,38; 1 l3l ll l,33'

541893,12).

so

382 Úpo"y melioracív km 6,150 -6,700 vlevo
na pozemcích parc.č. 1027/5l; 1027/861' 1027l87; lo27/88; 1027l89; |027/90; lo27/92; 1027/93; l02ll94:
l027l95; 1027196; l027l97; l027l98: 1226ll; l244ll: l245ll' katastnĺlníuzemí 68992l|Majetín, obec
503738|Majetín. Olomoucky kraj'č.h.p. 4-l0-03-l3l0-0-00|Loučka' orientačníurčenípolohy (souřadnice
X;Y _ začátek, konec: l 13 l 288, 17, 54l 553,441- 131 7Żl,94, 540 79I,96).

l

so 383 Úp.""y melioracív km 6,150 -6,650 vpľavo
na pozemcích paľc.č.1027126; l027l27; l027l28; l027l29: lo27l30; lo27l9l; 1226/2; l244l2; l245l2'
katastľální lizemí 68992l|Majetín, obec 503738|Majetín' olomoucĘ kľaj, č.h.p. 4-l0-03-l3l0-0O0|Loučka, orientačníurčenípolohy (souřadnice X;Y - začátek, konec: l l3l555,96, 54l 138,8l;
| 131 409,7, 541 613,94).

Popis stavby:
Jedná se o nĺásledujícístavební objeĘ (vodní díla) navrhované v ľámci stavby ,,D55 550l Olomouc

Kokory".

-

so320.t Úpľava potoka Loučka
Stavební objekt So 320 řešíúpľavupotoka Loučka, kteý bude v km 5,7 navržené rychlostní silnice kříŽen
nově navľhovanými silničnímitělesy. V místě kříŽeníbude vybudován most So 204, na kteý následně
navazuje So 320. Stavební objekt So 320 je rozdělen na dva podobjeĘ, a to So 320.l Úprava potoka
Loučka, ktery řeší stavební rĺpravy vč. opevnění otevřeného korya toku a objekt So 320.2 Pročištěnípotoka
Loučka, kteý řešípročištěnístávajícího koryta toku od nánosů s navŁáním na novou niveletu dna toku dle

So 320.l. Pfudmětem vodoprávního řízeníje pouze So 320.l' So 320.2 nevyŽaduje vodopnĺvní povolení.
Úprava otevřeného koryta potoka Loučka So 320.l navazuje na pľočišiěné
koryto v rámci So 320.2
(pročištěníje navrženo v délce l09 m). Úpľava začínávmístě kříŽenínavrženépřeloŽĘ VTL plynovodu So
5l0 s korytem toku (km 0,109). kde je navrŽeno opevnění koryta toku kamenným záhozem v ľozsahu l,5 m
před kříŽením So 5l0 s korytem a ukončeno je v místě betonového stabilizačního prahu (km 0,l l8), kteým
J

je ukončeno opevnění koryta kamennou dlaŽbou do betonu za vyústěnímz pľopustku So

l 55.

l. opevnění na

celou výšku břehů a dna koryta toku v nlístě kříženís So 5l0 bude pľovedeno kamenným záhozem tl. 0,3 m
opřeným ve dně o kamennou patku hloubĘ 0,5 m z kamenů do 80 kg. Koryto je zde navľŽeno s šířkou dna
l,0 m a sklonem svahů l:2,25 do qýšky cca l,24 m (Quo). opevnění bude stabilizováno kamenným prahem
Šířky0,4 m a hloubky 0'6 m.
Na kamenný zához(km 0'l l8) bude navazovat opevnění koryta kamennou dlaŽbou do betonu za vyústěním
z pľopustku So 155.l (km 0.125). Nově navrŽená pľopust pod novou obslužnou komunikací v délce 15 m je
součástí objektu so l55' l pľopust bude pľovedena z rámoých pľofilů vnitřních ľozměľů2x ( l'5x l ,3 m), na
'

vyústění z propusti bude plynule navazovaÍ opevnění korýa. opevnění bl'ehů a dna za vyústěnímz
propustku bude provedeno kamennou dlaŽbou Íl.0,2 m do betonového loŽe tl. 0.15 m s vyspáľováním.
opevnění bude ukončeno a stabilizováno bet. pľahy šířĘ0'4 m a hl. 0,5 m.

Mezi pľopustí So l 55. l (km 0' l40) a norným mostem So 204 (km 0,l 85) bude provedena úpľavastávaj ícílro
otevl'eIrého koryta' Upľava otevřeného koryta spočíváv jeho pľohloubení a vytvaľování do lichoběžníkového

pľofilu s šířkouve dně l,5 m a sklonem břehů l:2, ato v délce 45 m. Pľohloubení je ľravľženozdůvodu
nutnosti vyústěnídálničních kanalizací So 303 a So 304 do potoka Loučka. Kolyto toku bude v tomto úseku
hluboké cca 1,ó m (v'ýška hladíny Qloo je cca l,5 m), koryto bude opevněno kamennou dlažbou do bet. loŽe,
a to jak dno tak i břehy do úľovněQzo (vyška cca l,2 m), nad touto úrovníbudou břehy ohumusovány a
zatľavněny. opevnění bude na začáÍku úseku stabilizováno betonoqim pľahem, na konci úseku bude
opevnění ukončeno betonoqým pľahem s 'rýškouým stupněm 0,3 m. pľahy jsou navrŽeny šířlry 0,6 m a hl.
0,8 m z betonu. opevnění břehů a dna bude pľovedeno kamennou dlaŽbou tl. 0'2 m do betonového loŽe tl.
0,l5 m se spáľováním. opevnění bude ve dně koryta stabilizováno bet. prahem šířlry0,4 m a hl. 0,5 mz

betonu. okolní terén bude v rámci So 320' l dosypán tak, aby sklon teľénu byl snrěľem do koryta cca 1%o.
Do upľavované části toku Loučka budou vyistěny přečištěnésľáŽkové vody z odvodnění dáInice D55, a to
jednak vyústěnídešťovékanalizační stoĘ So 303-l (km 0'143 - potrubí DN 500) a dále vyústěnídešťové
kanalizačnÍ stoĘ So 304-l (km 0,162 - potrubí DN ó00).
V souladu s ľámcovou smlouvou bude následným spľávcenl tolroto podobjektu Řso Čn.
Dokumentace je zpracována do geodeticlaých podkladů a návľhu dálnice'

Hydľotechnické údaje:
Návrh D55 a úpľavy toku Loučka je navľŽen v souladu se Zpľacovanou,,Studií odtoko1ých poměľů LoučĘa
TýnečĘ'Rychlostní silnice R55 Stavba 550l olomouc-Kokoty", kterou vypracovalo v r. 20l l Povodí
Moľavy. s.p. Kapacita navľženéúpľavy korýa potoka Loučka je při hloubce l,6 m 24,2l m3/s přičemŽ
pľůtok Q166 dle ĺdajt ČHvĺÚ je 20.80 m3/s.

so 32l Zatrubnění místnívodoteče v km 7'268
Y km7,268 křížítrasa dálnice D55 stávajícíbezejmennou

vodoteč (ID toku 10205928 ve správě Povodí
Moľavy s'p.), která odvádí vodu z územínad stávající silnicí I/55 směľem k ľemízku Velké olšía dále k
rybníku v obci Majetíll. Místnípotok je v místě od stávající I/55 v délce 440 m veden otevřeným korytem a
zbýva1ící část k Velkému olšíje zatrubnělra v potrubí DN 400 (dle geodetické zaměření). Stavbou dálnice
D55 bude otevřená část přeľušena a je navľŽeno provést zatľubnění toku. Z důvodu zachování přiľozeného
směľu toku vod v této oblastije zatrubnění z většíčásti vedeno v trase otevřenélro koryta. Zatrubnění bude
ukončeno za stavebnínli úpľavami dálnice D55 v místě dnešníhootevřeného koryta. Mezi nov'ým a
stávajícím zatľubněním vznikne otevřený úsek v délce cca 35 nl ukončený ve stáv. vtokovém objektu do
stáv. zatrubnění. otevl'ený úsek koryta v délce 35 m bude v ľámci stavby D55 pľočištěn.Pľočištění
drra

koryta bude provedeno tak' aby plynule vyškově navazovalo lla nový \^ýtoko\^ý objekt ze zatrubnění.
V ľánlci So 32l je navrženo zatrubnění v celkové délce 264.50 m' z plastoých trub SNl6 (DN 800 v délce
50,00 m a DN |000 v délce 2|4,50 m).
Navľhovanézatrubnění bude podcházet jednak navrŽenou trasu dálnice D55 a dále navrŽené zpevněné
plochy odpočívek.Potľulrí zatľubnění bude v pÍeváŽnémíře přesypáno, a to tak, aby bylo zachováno min.
potľubí 0,8 nr. Pokládka potrubí se předpokládá proti spádu po úsecích mezi 2 aŽ 3 revizními šachtami.
V lomov'ých bodech budou na potrubí osazeny revizní šachty vnitřního pľůměruDN 1500 mm _ 7 ks a
průnrěru DN 1200
l ks, šachry budou z prefabrikovaných betonových dílcůdle norn]y ČsN pN tgl7,

Ętí

-

svodotěsnými spoji, s kompaktním jednolitým šachtovým dnem kľuhového profilu DN 1500 ľesp. DN
1200' Ęneta ve dně šachty bude betonová s ochľanným nátěľem výšky V, DN. Šachty budou vybaveny
stupadly.

Na začátku zatrubnění bude ve stávajícím otevřeném korytě osazen vtokový objekt, navľŽený jako lapač
splavenin jednostľanný typovy' betonový' opatřený mÍíŽía kalorným pľostoľem, na konci zatľubnění bude
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osazen vytokový objekt. který ptynule naváže na stávaj ícíotevřené koryto.

Výtokový objekt je navrŽen čelnínronolitický z pľostého betonu.

V

místě vyústěníbude dno příkopu

opevněno dlaŽbou z lomového kanrene tl. 0.20 m s vyspáľováním maltou, pod kteľou bude zřízeno betonové
lože tl.0'15 m. Rozsah opevnění je navľženv délce 5,5 m pod vyústěním. a to na celou šířku koľyta vč.
svahů. Nové opevnění plynule naváŽe na stávající vyčištěnékoryto tľojúhelníkovéhotvaru. opevnění bude
stabilizováno betonoými prahy 0,4010,70 m a0,30/0,70 m z betonu na celý pľoÍilkoryta se zavázáním do
břehů.

Hydľotechnické údaje:
Stávající navazující zatrubněná část toku je dle geodetického zaměŕení stavby pľůměruDN 400, navrŽený
pľůměrpotrubí pľo zatľubnění DN 800 a DN l000 je zvolen tak' aby byl schopen převést udávaný pľůtok
Qloo: 2,l2 m3ls ale ČľĺvĺÚ(dle hydľotechnicĘch ýpočtůje kapacita otevřeného koryta Q: 4,494 m3ls,
kapacita navľženéhozatľubněníDN l000 Q:2,250 m3/s. kapacita navrŽeného zatľubnění DN 800 Q:
2,596 m3ls).

so

331 Přeložka zatrubnění v km2,362
krn2,362 kříŽítrasa dálnice D55 stávající zatrubněnou melioľačníýhu, do kteľéjsou rovněŽ zaústěny
příkopy silnice V55. v ľámci stavby So l2l PřeloŽka silnice I/55 bude pľovedena opľava stávajícího
pľopustku v km 0,l19 staničení So 12l. kteý převádí stávající melioračníýhu pod silnicí I/55 do silničního
příkopu (nejedná se o vodní dílo, ale o součást komunikace). Navrhovaná stavba zatrubnění So 33 l bude
začínatv novém vtokovénr objektu, opatřeném mŕíží
a kalouým pľostorem, osazeném v příkopu navrhované
stavby So l 2 l . Zatrubnění So 33 l bude odtud vedeno napříčtělesenr dálnice D55, ukončeno bude v nové
vstupní šachtě Šlosazené na stáVajícíln zatrubnění meliorační ýhy. Do navľŽeného zatľubnění bude
zaústěna přípojka od lapače splavenin osazeného v dálničním příkopu' a to z důvodu zachování stávajícího

v

přirozeného odtoku z teľénu do povodí toku dle stávajícího stavu.

V ľánlci So 33l je navľŽena přeložka zatrubnění v celkové délce 60,60 m, z plastoých trub SNl6 DN
V lomouých bodech budou na potrubí osazeny ręvizní šachty vnitřního pľůměruDN l000 celkem 2 ks.

500.

Vtokový objektje navrženjako lapač splaveninjednostľanný typový, betonouý.
Ve stávajícím korýě/příkopu bude zťízenbet. práh 250x600 mm. na kteý bude navazovat usazovací prostor
dl.2,0 m opevněný dlaŽbou z lom kamene tl. 200 mm do bet loŽe tl. l50 mm. Na usazovací prostor bude
navazovat bet. konstľukce lapače splavenin. na kterém bude osazena ocelová mříŽ. Pľo odvod vođyz
usazovacího prostoru budou slouŽit 2 ks dľenáŽního potľubí DN l00. které budou ochráněny proti ucpání
kamenným záhozem. odtok zlapače splavenin je navľŽen z potrubí DN 500.

So 332 - Přeložka zatľubnění v km 4,ó70
V km 4,670 křížítľasa dálnice D55 stávajícízatľubněnou melioľačníýhu, kteľá je vůčinovému tělesu
dálnice nedostatečně zabezpečena. Navľhovalrá stavba zatľubnění So 332 bude začínatv novém vtokovém

objektu, opatřeném mĺ'íŽía kalovým prostoľem. osazeném ve stávajícím melioľačnímpříkopu. Zatrubnění
So 332 bude odtud vedeno napříč tělesem dálnice D55, ukončeno bude v nové vstupní šachtě Šlosazené na
stávajícím zatrubnění meliorační
V ľámci So 332 je navržęna přeložka zatrubnění v celkové délce
'yhy.
69,40 m, z plastových trub SNl6 DN
500.
Na potľubíbudou osazeny revizní šachty vnitřního pľůměľuDN 1000 celkem lks. V rámci stavby není
navľženoumístění vstupní šachty v tělese D55, jedná se o ľovný úsek bez lomů' tj. úsek mezi šachtou a
vtokem je z tohoto důvodu delšínež 50 m.

So 333 - Přeložka stávajícího sběľačepod mostem C205
V km 6,l30 kříŽítľasa dálnice D55 stávajícímeliorační sběrač. ktený je veden nevhodně a bude nutné ho
přeložit' PřeloŽka sběrače bude uloŽena pod navržený most C205 na silnici IIll0552. Do přeloŽĘ
melioračního sběrače budou v koncových šachtách napojeny sběrné dľény upľavované plošnémeliorace So

382 a 383 navrženév ľámci stavby dálnice D55'
Navrhovaná stavba přeloŽĘ melioračníhosběľačeSo 333 bude začínatv nové vstupní šachtě Šls kalou-7m
pľostoľem osazené na stávajícím potľubí melioračního sběrače. Dále bude tľasa přeloŽĘ svedena pod most
C205' kde bude vedęna v ose navľŽené komunikace, po podclrodu D55 bude přeloŽka uhýbat mimo těleso
vozovĘ, kde bude ukončena v nové vstupní sachtc Š6s kaloqým prostorem osazené na stávajícím potrubí
melioľačníhosběľače.
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V ľámci So 333 je navrŽena přeloŽka melioľačníhosběľače v celkové délce ll9,20 m. z plastouých trub
SNl6 DN 300' V lomo'ĺých bodech budou na potľubíosazeny ľevizníšachty vnitřního pľůnlěľuDN l000,
celkem 6 ks.

so

340 Přeložka vodovodu v km l,400 _ 1'800
Stávající vodovodní řad A DN 300 byt jiŽ v pľůběhu předchozí etapy v'ýstavby rychlostní silnice R55
přeloŽen mimo nově navľhovanou stavbu dálnice D55, a to až po km 1'400 z potrubí LT DN 300. Stávaj ící
vodovodní řad A je od km l'400 proveden z azbestocementu AC DN 300, v km 1'600 je z řadu provedeno
odbočení- řad I z PVC DN 200, k_teľézůstane funkční.Za odbočenímřadu I bude v rámci stavby So 340
pľovedenozaslepeníazľušenístav. řadu AzAC DN 300 ačasti řaduB zAC DN 200,ato aŽpo km l,825,
kde bude na StaV. řad B připojena navľhovalrá přeloŽka vodovodu So 340.

V ľámci stavby So 340 bude pľovedena jednak přeložka stávajícíIro vodovodního řadu A z AC DN 300, a to
v ľozsahu od napojení na jiźrealizovanou př'eloŽku vodovodllího řadu AzLT DN 300 vkm l,400 po km
l,4l8, kde pÍecháĺzístávající řad mimo oplocení dáĺnice D55' zde bude pľovedeno pl'epojelrí na stáv. ř'ad A
z AC DN 300. Provedení přeložĘ je navrŽeno z LT DN 300.
Z navrženépřeloŽĘ LT DN 300 bude provedeĺro odbočenípľo nově navľŽenou přeloŽku vodovodního řadu
z LT DN 200. Za odbočenímbude osazeno šoupátko DN 200 se zemní teleskopickou Soupľavou ukončenou

pod litinov'ým poklopem. PřeloŽka vodovodu následně podejde nově navľhovanou tľasu dálnice D55, a to v
pľůleznéchľáničce (ľámovépropusti) vnitřních ľozměrů 1,20xl,80 m v délce 48,0 m, která bude ukončena
mimo zemní těleso dálnice D55' na obou koncích chráničĘ budou provedeny vstupy. Dále bude přeložka
pokračovat v nezp. ploše, mimo navržené oplocení D55, podél hrany pľavostľanného silničníhopříkopu a
dále podél věfve Dl k silnici III14353 Grygov _ VelĘ Týnec, kde naváže na stávající vodovodní řad B z AC

DN 200.

V rámci so 340 je navrženo provedení přeložky vodovodu jednak z LT DN 300 v délce 18'00 m a dále
z LT DN 200 v délce 521'00 m.
Na navrhované přeložce vodovodu z LT DN 200 bude v nejnižšíma nejvyššímnrístě osazen podzemní
hydrant H80 ve funkci kalníku, ľesp. vzduŠníkus předsazeným šoupětem. Na potľubí bude uchycen
identiÍikačnívodič.
Uloženípotľubí do chľáničky

Pod dálnicí D55 bude přeložka vodovodu uložena do průleznéchráničĘ(rámové pľopusti) vnitřních
rozměľůl.20xl,80 m v délce 48'0 m, která bude ukončena mimo zęmní těleso dálnice D55. Na obou
koncích chráničĘ bude pľovedeno zaslepení pľopusti pomocí typové bet.zátĘ, před ukončenímbudou na
obou koncích do chráničĘ provedeny vstupní otvoly kryté vstupními pľefabľikovanými kanalizačními
skruŽemi vnitř. pľůměľuDN l000 se zabudovanými stupadly, kryté poklopem DN ó25 mm. PotľubípřeloŽĘ
vodovodu z LT DN 200 bude v chľáničce uloženo na ocelové podpěry kotvené do stěny s objímkami pro
fixaci potľubí.V chráničce budou spoje potrubíjištěny proti posunu. Spoje potrubí LT DN 200 uloŽeného do
chľáničĘbudou opatřeny zámkoým spojem. Všechny zámkové spoje budou chľáněny manŽetou.
Chľálrička buđeuloŽena na betonovou podkladní desku z bet. tř. Cl2ll5 opatřenou při obou stľanách Kaľi
sítí.

V

případě ýsĘru podzemní vody ve stavební ýze se vykop pľohloubía na jeho dno se uloŽí vrstva
hutněného štěrku tloušťky 50 - l50 mm. V nejnižšíčásti této drenáŽní Vrstvy se poloŽí drenážní trubka DN
80. Vrstva hutněného štěľku bude okolo opatřena sepaľačnígeotextilií 3O0 ým2. Předpokládá se povrchové
čeľpáníz dočasných čeľpacíchšachet, zÍízených v nejnižšíchmístech ýhy. DľenáŽní potrubí bude funkční
jen po dobu stavby.

Zľušenístávajícího vodovodního řadu
Stávajícívodovody, které se po přepojení do nového řadu stanou nefunkčníje nutno zrušit a zabezpečit.
Stávajícírušenévodovody budou zrušeny buď vybouľáním, pokud zasahují do vykopu nového řadu, nebo
budou zaslepeny (zabetonovány) a zaplněny. objekty na vodovodu budou demontovány a nefunkčníšachty

zasypány. Poktopy aľmatur na zľušenémřadu budou odstraněny' a to včetně orientačníchtabulek a sloupku.
Na poŽádání obv. technika spľávce vodovodu budou vráceny všechny stávající armatury a tľouby, v ostatních
případech budou likvidovány dle zákona o odpadech.
Pt'i ľušeníčásti vodovodu musí bý zajištěno vyplnění pľofilu. Na zaplnění pľostoru vodovodu mohou bý
použity uvedené materiály: l. popílkocementové směsi. 2. hubené betonové směsi. Zaplnění prostoru
vodovodu musí bý pľovedeno tak' aby nevznikala ve staých pľofilech nezaplněná místa, kteľá by mohla bý
příčinou poklesů nebo haváľií. Mateľiály pľo zaplnění musí být nestlačitelné a musí mít atesty pro použitído
podzemí - pľo danou konkľétnísměs.
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V rámci So 340 se předpokládá zruŠenístávajícíhovodovodu v rozsahu:
- Bourání vodovodního řadu AC DN 200 (dl. ll0 m).
- Bourání vodovodnílro řadu AC DN 300 (dl. l25 m).
- Zaplnění řadu DN 300 popĺlkocementovou směsí (dl. 70 m).
- Zaplněni řadu DN 200 popílkocementovou směsí (dl' l 10 m).
V rámci stavby přeložĘ vodovodu So 340 se předpokládá zrušení 2 ks hydrantů s předsazenými uzávěry
ks podzemních šachet.
So 38l _ Úpravy meliorací v km

5,750

-

6,100

a2

vLEvo

Před zahájením stavby je nutno sondami zjistit přesnou polohu a hloubku stávajícího potľubí.
Vlevo od tělesa dálnice D55, mezi mosĘ C204 a C205 jsou situovány plošnémeliorace. Tyto budou
qýstavbou dálnice D55 dotčeny. Proto je navrŽeno podchycení naruŠenýchdrénůsběľným dľénemz
perforovaného plastového potrubí DN 160 v úseku délky 330,0 m.
Sběľnýdrénbude dle moŽnostivedenvhl. l'0 - |,2 m a budounaněm po l00_ l50 m ľozmístěny kontrolní
dľenáŽní šachtice (celkenr 4ks). Hloubkuje nutno operativně přizpůsobit obnaŽené stávající dľenážitak, aby
voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,5oń. Trasa melioľačníhodrénu je vedena v nezpevněné ploše
mimo navrhované oplocení tělesa dálnice D55. Dľénse zaústído potoka Loučka, a to v místě navrhované
úpravy opevnění koľyta v ľámci mostu So204.

so 382 - Úp'avy melioľací v km 6.150 - 6.700 vLEVo
Nová dálnice D55 v km 6,150 _ 6,700 pľochází územímplošně meliorovaných pozenrků. Tyto budou
ýstavbou dálnice D55 dotčeny. Proto je navrženo provedení sběmého drénu vedeného vlevo podél
dálničního tělesa v celkové délce 885,0 m, a to z perforovaného plastového potrubí DN ló0 délky 435,0 m a

délĘ450'0 m.
Sběrný drén bude dle moŽnosti veden v hl. l,0 - l,2 m a budou na něm po l00 _ l50 m rozmístěny kontrolní
drenážníšachtice (celkenl 6ks). Hloubkuje nutno operativně přizpůsobit obnažené stávající dľenáŽi tak. aby
voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,5oń. Trasa melioračního drénu je vedena v nezpevněné ploše
DN 200

mimo navrhované oplocení tělesa dálnice D55. Dren se zaustí do nově navržené šachty na přeložce
stávajícího melioračníhosběrače (So 333) pod mostem So 205.

So 383 -Úpravy melioracív km 6,150-6,650 vPRAvo
Nová dálnice D55 v km 6,150 _ ó.700 prochĺĺzíuzemím plošně meliorovaných pozemků. Tyto budou
qýstavbou dálnice D55 dotčeny. Proto je navrženo provedení sběrného dľénuvedeného vpravo podél
dálničního tělesa v celkové délce 5l5,0 m' a to z perforovaného plastového potrubí DNló0 délky 125,0 m a
DN 200 délky 390'0 m. Sběrný drén bude dle možnosti veden v hl. l,0 - l,2 m a budou na něm po l00 _ l50
m rozmístěny kontrolní drenĺĺŽníšachtice (celkem 4ks). Hloubku je nutno operativně přizpůsobit obnažené
stávajícídrenĺíŽitak, aby voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,57o. Trasa melioračního drénu je
vedena v nezpevněné ploše mimo navrhované oplocení tělesa dálnice D55. Dľénse zaustí do nově navržené
Šachtyna přeložce stávajícího melioľačníhosběrače (So 333) pod mostem So 205.
Návrh odvedení vody z ľýhy a stabilizace podložív rámci realizace rľýšeuvedených vodních děl.
případě vyskytu hladiny podzemních vod ve výkopu bude pod pískovým loŽem zřízena drenáżlí wstva tl.
0,05 _ 0,l5 m ze štěľkodľti (frakce 16 _32 mm) s drenážním potrubím DN 80. Tato dreniĺŽ bude po ukončení
pokládĘ potrubí zaslepena. V zářezech dálničního tělesa se předpokládá zastiženípozemní vody ve výkopu.
Během v,ýstavby se předpokládá povľchové čerpáníz dočasných čeľpacíchšachet, ňízených v nejniŽších
mĺstech dľenáŽní ýhy. Přitékajícívoda bude čeľpánado funkčnísilničníkanalizace. nebo příkopu. Podélnou
odvodňovací drenáŽ ve dně ýkopu musí zhotovite| stavby po ukončenístavby zaslepit a uvést podloŽní
vrstvy do původníhostavu. Po skončenístavby trubních vedení nesmí zůstat v podzemí Žádný podélný ani

V

příčnýodvodňovací prvek,

keý

by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě.

Dalšĺpodrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, kteý vypracovala společnost VIAPONT, s.ľ.o., IČ
46995447, Vodní 258ll3' ó02 00 Brno, objeĘ vodních děl ověřil Ing. Jiřĺ Švestka.autorizovaný inŽenýr
pľo vodohospodářské stavby Črłn- l00l025' pod zakŁkoým číslem2180, zo4l20lg,
Při qýstavbě dojde ke kříženía souběhu s inženýrsĘmi sítěmi.
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Podle čl. II. Přechodná ustanovení bodu l2. zákonač.225/2017 Sb., kteým se mění zákon č. l83/2006 Sb..
o územním plánování a stavebnínl řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalŠísouvisející
zákony se předmětné stavební řízení povaŽuj e za navaanjící řízení podle $ 3 písm. g) zákona č. l00/200l Sb.,
o posuzování vlivu na životnípľostředí a o změně někteých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na Životní prostředĺ)' ve znění účinnémode dne l. l. 2018' a stavební úřad postupuje téŽ podle $ 9b aŽ 9e
zákona č. l00/200l Sb.' ve mění účinnémode dne l. l. 20l8.

Vodopľávní úřad upozorňuje, Že se jedná o záměr podléhajícíposuzování vlivů na Životní prostředí' pro
kteý bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem posuzování vlivu na Životní pľostředí a
IPPC souhlasné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životníprostředí pod čj.
570ll669l06lKUJ58667lENVl06 ze dne 3l.08.200ó, a souhlasné závazné stanovisko čj.47440|ENV/l5 z
09.0''t.2Ol5 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem uýkonu státní spľávy VIII, olomouc k
ověření souladu stanoviska čj.510ll669l06Kvl58667lENv/06 ze dne 3l.8.2006 s požadavky právních
předpisů' kteľézapľacovávají směrnici Evropského pal'lamentu a Rady 200ll92lEu ze dne l3.l2.20ll.
závazné stanovisko obsahuje podmínĘ pľo navazující řízení.
Dokumenty pořizované v průběhu posuzovaní vlivů provedení ziíměľu na životníprostředí' které
sezveř'ejňují podle ust. $ 16 zákona č. l00/200l Sb., o posuzoviĺní vlivů na Životní prostředí a o změně
někteých souvisejících zákonů (zfüon o posuzování vlivu na ävotníprostředí), ve mění pozdějších
předpisů jsou dostupné a lze se s nimi semámit v infoľmačnímsystému EIA ČeskérepubliĘ na
inteľnetov'ých stnánkách www.cenia.czleia (https://portal.cenia.czleiaseďdetail/EIA oV8027).

nížeuvedenými dokumenty, poř'ízenými v průběhu posuzování vlivů pľovedení záměru
prostředí, je možno se semánrit ve spisové dokumentaci uloženéu zdejŠíhovodoprávního úřadu:
S

o

o

souhlasné stanovisko k posouzenĺ vlivů pľovedení zĺĺměruna životníprostředí vydané
Ministerstvem životníhoprostředí ČR' odborem posuzování vlivů na Životní prostředí a IPPC
č j. 570ĺ|669l06lKÚ/58667/ENV/06
ze dne 3l.8.2006' platnost 2 roĘ,
souhlasný závěr zjišťovacíhořízení čj. 62596/ENV/08

z

2.9.2008

.

o

prodloužení platnosti

prodlouŽení platnosti stanoviska čj. 570/l669l06/Kď58ó67/ENV/06 ze dne 3l.8.2006 k
posouzení v|ivů provedení ziĺměru na Životní prostředí' vydaného Ministerstvem životního
pľostředí ČR, odborem posuzování vlivů na Životní prostředí a IPPC, pľodlouženíplatnosti
vydáno t'ýmž správním oľgánem pod

o

k

k posouzení vlivů provedení
záměru na životníprostředí, vydaný Ministerstvem Životního prostředí ČR, odborem
posuzování vlivů na Životní prostředí a IPPC pod, platnost prodlouŽena do 3l.8.20l0.
stanoviska č,j.570/l669l06/Kď58667/ENV/06 ze dne 3l.8.2006.

o

na Životní

čj. 462l2lE}.IV/ll ze 7.6.20ll,

platnost prodlouŽena do

3 1.8.2015,

souhlasné sdělení čj. 4503s/ENV/l5 z9.7.2015 vydané Ministersťvem životního prostředí ČR'
odboru výkonu státní spnávy VIII, olomouc k žádosti o vydání závamého stanoviska k ověření
změn záměru "Rychlostní komunikace R55, stavba 550l olomouc _ Kokory'', nedošlo ke
změnám. které by mohly mít uýmamný negativní vliv na Životní prostředí. zźlľaz,;léstanovisko
se nevydává,
souhlasné zápazné stanovisko čj. 47440/ENV/15 z 9. 7. 2ol5 Ministerstva Životního prostředí
ČR, odboru výkonu státní spnĺvy VIII, olomouc
ověření souladu stanoviska čj.
poŽadavĘ pnívníchpředpisů' kteľé
570l|669l06lKul58667lENv/06 ze dne 3l.8.2006
zapľacovávájí směľnici Evropského paľlamentu a Rady 200ll92lBU ze dne l3'l2.20l|, zävamé
stanovisko obsahuje podmínĘ pro navazující řízení,
prodlouŽení platnosti čj.MzPl20l9l570l923. sp. m.: n:]lMzPl20l9l7l0l336 ze dne 3o.7'2019,
kteým se prodlužuje do 30.7.2024 platnost stanoviska ElA, vydaného Ministeľswem životního

k
s

prostředí ČR, odboľem posuzovĺinívlivu
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0l 1669 l06lKul 58667 IENV/06 dne 3 I .8.2006.

na životníprostředí a IPPC pod čj.

Současně s omámením o zahájení stavebního řízení se postupem podle ust. $ 25 správního řádu (vyvěšením
na úřední desce) zveřejňuje i Žádost o vydání stavebního povolení ze dne 0 l.07.2020.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v územía Žádost posĘtuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu provádění, vodoprávní úřad
8

upouštíVesmysluustanovení $ l12odst.2stavebního zźlkona austanovení$ ll5odst.8a9vodního
zákona od nlístníhošetření a ústníhojednání.

Účastník řízení nebojeho zástupceje v souladu s ustanovením $ 36 odst.4 správního řádu povinen předloŽit
na v'ýzvtl oprávněné úřední osoby průkaz totoŽnosti. Pľůkazem totožnosti se rozumí doklad, ktený je veřejnou
listinou,-v němż je uvedeno jméno a přĺjmení, datum narození a místo trvalého pobytu' popř. bydliště mimo
uzemí Ceské republiĘ a zněhožje patmá i podoba, popř. jiný údaj umoŽňujícíspnívnímu orgánu
identifikovat osobu. kteľá doklad předkládá,jakojeho opnĺvněnéhodrŽitele. Případněje třeba dále předložit
doklad opravňující kjednání za právnickou osobu
Nechá-lise někteý z ričastníkůřízení zastupovat, předloŽí jeho zástupce písemnou plnou moc.

Při vymezování okľuhu účastnĺkůřízení ve věci vydání stavebního povolení vodopnĺvníúřad postupoval
podle ustanovení $ l09 stavebního zákona a $ l 15 vodního zákona.

UčastníĘřízení jsou:
. Dle $ I09 písm. a) stcłvebník- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546156, Pľaha 4_Nusle,
l40 00 Praha4, vzastoupení spol. VIAPoNT, s.r.o., Vodní 258/l3, Bmo-střed, Staré Brno,602 00

'
'
'
'

Bľno 2.
s I09 písm. b), c) a d) vlastníci pozemkti a staveb dotčeých stavbou, a ti co maji jiná věcná
prdva k těmto nemovitostem _ viz rozdělovník.
Dle $ 109 písm. e) a fl vlastníci sousedních pozemků ą staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto
nemovitostem (tito účastnícise podle stavebnÍho zäkona identifikují označenímpozemků a staveb
podle katastru nemovitost) - viz rozdělovník.
Dle $ 115 odstavce 4 vodního zákoną - účastníkemřízeníjsou téžobce, v jejichŽ územnímobvodu
můžedojít rozhodnutím vodopľávního riřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životníhoprostředí'
pokud tento zákon nestanoví jinak - jsou jimi obce Velký Týnec, obec Grygov, obec Kľčmaň,obec
Majetín.
Dle s II5 odsĺavce 5 vodního zcikoną - účastníkemřízeníje správce vodního toku v případech. kdy
se řízení doýká vodního toku - je jím Povodí Moravy, s.p.

Dle

II.

Uplatnění námitek azávazných stanovisek

Účastníci stavebního řízení mohou své námitky, popř. důkazy' a dotčenéorgiĺny mohou svźl zźlvaznźt
stanoviska uplatnit u Magistráľu města Olomouce, odboru životníhoprosředí, oddělení vodního
hospodářsWí, Hynaisova 34110,779 0o olomouc, v souladu s ustanovením $ l l5 odst. 9 vodního zákona
nejpozději do 30 dnů
od zveřejnění tohoto oznámení o zahájení stavebního řízenína úřední desce Magistrátu města
Olomouce.
Účastníci řízení mohou své námitĘ čijinénávrhy podat písemně nebo úsĺlědo protokolu.

Dotčenéorgrĺny musí svá zźyazlźlstanoviska uplatnit písemně.

Vodopľávní úřad tímto zároveň žádá Ministerstvo ävotnĺho prostředí Čn" ooror výkonu státní
spľávy VIII' Olomouc o vydání závazného stanoviska dle ust. $ 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.' o
posuzování vlivů na ävotnípľostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životníprostřrcdÍ), ve znění pozdějších předpisů, a to do 30 dnů po doľučenítohoto oznámení.
Poučení:
Podle ust.

$ ll2 odst.2 stavebního zákona a $ l15 odst.9 vodního zákona k závazným stanoviskům
dotčených orgánů a námitkám účastníků
ffzení, ktere budou uplatněny později než ve shora určenéllrůtě,
nebude přihlédnuto.

Do všech podkladů rozhodnutí, včetně dokumentace pro stavební řízení, závaných stanovisek, vyjádření a
rozhodnutí dotčených orgánů lze nahlédnout na Magistrátu města olomouce. odboru Životního prostředí,
oddělení vodního hospodářswí. Hynaisova 34ln,779 00 Olomouc' 4. nadzemní podlaŽí, dveře č.4.3l. u
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oprávněné úřední osoby s tím. Že doporučujeme využítúřednídny pondělí a stř'eda 9,00
ĺ6,00 hod. V ostatní dny lze nahlédnout do podkladů rozhodnutí po předešlé domluvě.

-

l l,00, 13,00 -

Podle ustanovení $ l l4 odstavce l stavebního zákona účastníkřízení můžeuplatnit námitky pľoti projektové
dokumentaci, způsobu provádění auŽívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založenésmlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídajícívěcnému bl'emenu k pozemku nebo stavbě. osoba, která je účastníkemřízenípodle zvláštního

právního předpisu, můževe stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměľem dotčen veřejný zźýem, jehož ochranou Se podle zvláštního pľávního předpisu
zabývá' Učastníkřízení ve sých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako ričastníka
Ťízení,a důvody podání námitek; k námitkám, které překačujírozsah uvedený ve větě první a druhé, se
nepřihlíŽí.
K námitkám účastníkůřízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územnímÍízení,při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěÍ'e anebo územního
opatření o asanaci uzelní, se podle $ l l4 odst.2 stavebního zákona nepřihlíŽí.
Informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení

III.

Podle ust. $ 9c zákona č. l00/200l Sb., o posuzování vlivů na životnípľostředí a o změně někteých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na Životní pľostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen ,,zákon č. l00/200l Sb.") můžev navazu1ícím ř'ízení uplatňovat připomínky kzáměru vel'ejnost.
Předmět tohoto navazqící řízení je specifikován v bodě I. tohoto oznámení.
Veřejnost můžepřipomínky k záměľu uplatnit ve Ihůtě nejpozději
do 30 dnů

od zveřejnění tohoto oznámení o zaháljení stavebního řízenína úřední desce Magistľátu města

Olomouce.

oznámení

o

zahźť1enístavebního

řízeníse podle ust. $ 9b odst.

zveřejněné vyvěšenímna úřední desce Magistrátu města olomouce.

l

zákona

č. 100/2001 Sb.

povaŽuje za

K později uplatněným připomínkám veřejnosti nebude přihlédnuto

Do podkladů rozhodnutí, včetně dokumentace pľo navazujícístavební ŕízení,závazných stanovisek,
vy'jádření a ľozhodnutídotčených oľgánů můževeřejnost nahlédnout po dobu vyvěšení oznámení o zahájení
společného územního a stavebního Ťízenína úl'ednídesce. a to u Magistľátu města olomouce' odboľu
Životního prostředí, oddělení vodního hospodářsťví, Hynaisova 34l10,7'79 00 olomouc. 4. nadzemní podlaží'
dveře č.4.3l' u oprávněné úředníosoby s tím,žedopoľučujeme vyuŽít úřednídny pondělí a středa 9,00_
1l,00' l3,00 - 16,00 hod. V ostatní ďny lze nahlédnout do podkladů ľozhodnutí po předešlé domluvě.
Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí stavebnímu úř'adu do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto
oznámení o zahájení stavebního ŕízení,stává se účastníkemnavazujícího í'ízenítéždotčený územní
samospľávný celek, nebo dotčená veřejnost uvedená v $ 3 písm' i) bodě 2 zákona č. l00/200l Sb. (tj.
právnická osoba soukromého práva, jejímżpředmětem činnosti je podle zakladatelského pľávního jednání
ochrana Životního prostředí nebo veřejného zdraví,a jejížhlavníčinnostínení podnikání nebo jiná ýdělečná
činnost, kteľá vznikla alespoň 3 ľoĘ před dnem zvel'ejnění informací o navazujícím řízení podle $ 9b odst. l
zźlkona č. l00/200l Sb., případně před dnem vydání ľozhodnutí podle $ 7 odst. 6 citovaného zákona, nebo
kÍeľoupodporuje sými podpisy nejméně 200 osob).

Podle ustanovení $ 9c odst. 3 zákona č. l00/200l Sb. odvolání pľoti rozhodnutí vydanému v navazujícím
ř'ízenímůŽe podat také dotčená veřejnost uvedená v $ 3 písm' i) bodě 2 zźlkona č' 100/200ĺ Sb., a to i v
případě, Že nebyla účastníkęrnř'ízenív pwním stupni ($ 9c odst. 4 zźlkona č. l00/200l Sb').
Splnění podmínek podle $ 3 písm. i) bodu 2 zákona č. l00/200l Sb. doloŽí dotčená veřejnost v podání
4 $ 9c zákona č. l00/200l Sb.

písemnélro oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce

l0

K vqdoprávnímu řízení bvlo předloženo:

-

_
-

Zádost o stavební povolení k vodním dílůmze dne l '7 '2020'
pľojekt stavby' kteý vypľacovala společnost VIAPONT, s'ľ.o., IČ 46995447, Vodní 258/l3,602 O0
Brno, objekty vodních dět ověřil ĺng. Jiří Švestka,autorizovaný inŽenýľ pro vodohospodářské Stavby
CKAIT - l00l025. podzakázkov,ým číslem2180,z0412019,
plná moc,

ptán kontrolních pľohlídek'
osvědčení o autoľizaci,

územní rozhodnutí ć. l34l20l5, vydané MMol, odb. stavebním, odd. územně správním pod čj.
sMoLl242323l20l5loslUS/Sem dne2I.l2.20l5 s nabytím pľávní mocidne 23.0l.2016,
závazné stanovisko vydané MMol, odb. stavebním, odd. územně správním ($ 15 odst.2 stavebního

zákona) č j . S MOL/O l 92 l 8120 l 9/oS/US/Sem ze dne 2 l .0 l .20 l 9,
prohlášení o souladu územníhoľozhodnutío umístěnístavby a geometľichých plánů vydaný KrajsĘm
úřadem olomouckého kľaje, odbolu dopľavy a silničníhohospodář'sťví, odd. silničníhohospodářství pod

čj. KUOK

10625312020, sp. Zn.

Závazná stanoviska a souhlasŁ- souhlasné závazné stanovisko

_
-

MMol.

odb. životllího pľostř'edí, odd. ochľany ovzdušía státní spľávy
dotčenéhoorgánu v oblasti odpadového hospodářství, čj.
SMOLl327386l20l9lOZPlOOSSO/Jah, sp. zn. S-SMOL/300393120191O2P, ze dne 11.12.2019,
souhlasné závazné stanovisko MMol. odb. životníhopľostředí, odd. oclrrany ovzdušía státní spľávy
odpadů, jako dotčenéhooľgánu ochľany ovzdušíčj. SMOL/330313l2019lozPloosso/Hyb ze dne
17 .12.20 19, sp. zn. S-SMOL/300254120 19 I OZP,
prohlášení Krajského úřadu olomouckého kľaje. odboru dopľavy a silničníhohospodářství, odd.

odpadů, jako

-

KUoK/l05766l2020loDSH-SFV13l ze dne 07.10'2020.

silničního hospodářswí čj./sp.zn. KUOK l06253l2020/KUoK/l05'766l2020loDSH-SH/l31

ze

7.10.2020,
souhlasnézávazné stanovisko KHS olomouckého kraje čj' KHSoc/36612l2o20loclHoK z 5.l0.2020,
souhlasnézávazné stanovisko HZS olomouckého kraje čj' HSOL-695-2l20|9 z6.2.2019,
souhlasné závazné stanovisko Úradu pro civilní letectví. Letiště Ruzyně, l60 08 Pľaha 6, čj.: 0l l07l-l8'101 ze dne 14.9.2018,
souhlasné závazné stanovisko Ministeľstva dopľavy ČR. odboľu pozemních komunikací. Nábř, L.
Svobody l222l12,1l0 15 Pľaha l, zn. 175l20l9-l20-SSU/3 ze 4.2'2020,
souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obľany ČR' Sekce nakládání s majetkem, odboru ochľany
územníchzájmů'sp. zn.:92099120l9-l1so-oÚZ-BR Brno, Mo l47o97/20ĺ9-|l5O,z15'5.2019,
souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaný Ministeľstvem Životního prostření ČR, odboľem
obecné ochrany přírody a krajiny' Pľaha čj. 24l22lENvll4 l33l1610ll4 z l.4.20|4,

souhlasné závazné stanovisko Kľajského úřadu olomouckého kĺaje, odboru dopravy a silničního
hospodál'ství, olomouc Sp. Zn.: KUoKll2466l2OlgloDsH-SH/l3l, čj.: KUoK lg347l2ol9 ze drle 25.

2.2019,
koordinované závazĺléstanovisko vydané Magistľátem města Přerova, odboľem stavebního úřadu a

Životního prostředí, Přerov, sp.
j.MMPr/O 23

zn.

MMPr/02318212019

/STAV/ZP/TVĺac,

Maq ze dne I 4.3 .20 I 9,
souhlas podle $ 17 vodního zákona forlnou závazného stanoviska vydaný MMol, odb. Životního
pľostředí, odd. vodního hospodářství čj. SMoL/036037l2020loZPAlH/Huc ze dne 05.02.2020,
spisová značka: S_ SMOL/O2 106412020l oZP.
C

I

82120

1

9I

ST AV I ZP I

Rozhodnutí _

-

ľozhodnutí o povolení qýjimĘ Kľajského úřadu olomouckého kraje, odboru Životního pľostl'edí a
zemědělství čj. KUoK 62814l20l9 z24'6.2Ol9, SpZn: KÚoK 138367lzolgloŻPzl74g8,
ľozhodnutí - souhlas s přemístěním kultuľní památky Kľajského riřadu olomouckého kľaje, odboľu
sportu, kultury a památkové péče,odd. památkové péčečj. KUOK 5966612020 z 2.6..2020,
S

pZn KUOK/ 41 263 I 2020 IOS R/7290,
:

ľozhodnutí o povolení připojení, úpľavypřipojení a zÍizenísjezdu vydané MMol' odboru stavebního,
odd. státní správy na úseku pozemních komunikací čj. SMOL/1'75324l2020loSlPK/Bed z2l.7.2020,
pľavomocné 18.8.2020,
rozhodnutí obecního úr'adu Majetín o povolení ke kácení dřevin rostoucích ntimo les čj. oMA/55l/203 29.4.2020,

ľozhodnutí obecního úřadu VelĘ Týnec o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les čj.
4ll2020lPD z 5.3.2020. pravomocné 22.3.2020,
rozhodnutí obecního úřadu Velhý Týnec o povolení zŕízenípřipojení PK ke stávající MK Krčmaň _
Grygov čj. VT- 1468l2020lMK z 6.8.2020. pravomocné dne 24.8.202o,
rozhodnutí obecního úřadu Krčmaň o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 5.5.2020.
keľé se stalo pravomocným 22'5'2020.

Závazná stanoviska. stanoviska a sdělení k procesu EIA souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na Životní prostředí vydané Ministerstvem

Životního prostředí

ČR, odborem

posuzování

vlivů na Životní prostředí a IPPC čj.

570l|669l06lKu/586671ENV/06 ze dne 3 1.8.2006, platnost 2 roky,
souhlasný závěr zjišťovacíhořízení čj. 62596/ENVl08 z2.9.2008 k prodlouŽení platnosti stanoviska čj.
570ll669l06/Kď58667/EW106 ze dne 3l.8.2006' k posouzení vlivu provedení záměru na životní
pľostředí, vydaný Ministelstvem Životního pľostředí ČR, odboľem posuzování vlivů na životníplostředí
a

ĺPPC pod, platnost prodloužena do

3l

.8.20l 0,

prodlouŽení platnosti stanoviska čj. 570ll669/06lKu/58667iENV/0ó ze dne 3l.8.200ó k posouzení
vlivů provedení źměľuna Životní pľostředí, vydaného Ministeľstvem Životního prostředí ČR, odborem
posuzování vlivů na životnípľostředí a IPPC, pr'odloužení platnosti vydĺĺnoýmŽ spľávním oľgánem pod
čj. 462l2ĺENV/ll ze7. ó.20l l, platnost prodlouŽena do 3l.8.20l5,
souhlasné sdělení čj. 45038/ENV l15 z 9.7.2015 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, odboru
uýkonu státní spnĺvy VIII, olomouc k žádosti o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru
"Rychlostní komunikace R55' stavba 550l olomouc _ Kokory'', nedošlo ke změnám, které by mohly
mít rnýmamný negativní vliv na Životní prostředí, závazné stanovisko se nevydává,
souhlasné závamé stanovisko čj.47440/ENVll5 z9.7.2ol5 Ministerstva Životního prostředí ČR'
odboru v'ýkonu státní správy
VIII, olonrouc k ověření souladu stanoviska čj.
570ll669l06lKu]586671ENV/06 ze dne 3l.8.2006 s požadavĘ pľávních předpisů' kÍerézapracovávájí
směrnici Evropského parlamentu a Rady 200ll92lBu ze dne 13.12.20l l, závazné stanovisko obsahuje
podmínky pľo navazující řízení,
prodlouŽení platnosti čj.MzPlzUlgl5701923, sp. m.: ZNlIľĺ/.ZPl2Dlgl710/336 ze dne 3o.l.2ol9, kteým
se prodluŽuje do 30.7.2024 platnost stanoviska EIA, vydaného Ministerstvem Životního prostředí ČR.
odborem posuzování vlivů na Životní prostředí a IPPC pod čj. 57oll669l06lKď58667/ENV/06 dne
3t.8.2006.
Souhlasy se stavbou od vlastníkůdotčených pozemků a staveb Vzhledem k tomu, že sejedná o veřejně prospěšnou stavbu, souhlas se nedokládá _ pro získánípotřebných
pľáv k pozemku nebo stavbě pro poŽadovaný záměr je dle $ |70 zákona' č. l83i2006 Sb. stanoven účel
vyvlastnění zákonem.

ostatní stanoviska. v.vjádření a smlouvy stanovisko Ministersťva vniffa ČR, odboru bezpečnostnípolitiĘ, oddělení obecní policie' zbraní a
dopľavního inŽenýrstvĺ, č. j.: MV_ 36552-2loBP-20|9 ze7.3'20ł9,
- souhlasné stanovisko SŽDc. oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova l,772 58 olomouc. čj. 954/20l8-

-

-

sŽoc-oŘ oLc-oPS/S ro z 29'|.2ol9,
souhlasné vyjádření Státní plavební správy

pobočĘ Přerov m. 200/PR/l9 z8.2.2019,
souhlasné vy'jádření Řizení letového provozu ČeskérepubliĘ, sekce centľální logistiĘ, m.
3434|2020|RLPCR z 24.3.2020,
souhlasné stanovisko správce povodí a správce toků Povodí Moravy, s.p., Brno, zn. PM124341201915203/Fi zedne 10.7.2019,
souhlas s kácením břehového porostu Povodí Moravy, s.p., Brno, m. PM-l6363l2020l2l04lJuze dne
_

29.4.Ż020,
vnĺcení dokumentace bez vyjádření _ oblastní inspektorát práce pľo Moravskoslezsky a olomoucĘ kraj
se sídlem v ostravě zn.Y10-2019-22 z 15.2.2019,
souhlasné stanovisko NIPI Bezbariérovéprostředí, o.p.s.' Jihlava. m. l42l90007 z26.2.2019'

ČR, Brno, v. v.i. zn. ARÚB/l773ll9
z 1.4.2019,
souhlasné vy'jádření Státního pozemkového úřadu, Praha' Krajského pozemkového riřadu pľo
olomoucĘ kraj' adresa Blanická 383/l' Olomouc, PSČ 77200 a SPÚ odboru vodohospodářshých
souhlasné vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd

t2

staveb Brno k tľvalým a dočasným záborum, k technické ifrastľuktuře a z hlediska dotčenímelioračních
staveb zn. SPU 488188/201g/Chrom 22.12.2019,
souhlasné vy'jádření obce Majetín k PD pro SP a k souladu s povodňovým plánem obce zn.
OMAI 127 I 19 z 12.2.2019,
souhlasné vy'jádření obce VelĘ Týnec k PD pro SP a k souladu s povodňoým plánem obce a k dotčení

inženýrsĘch sítizn' vz-238/20l9 z 18.2.2019,

souhlasné vy'jádření obce Grygov k PD pro SP čj. Grlll2l19 z27.3.2o20,
vyjádření obce Kokory k PD pro SP čj. ll5l20l9 ze l4.3.Ż0l9.
souhlasné vy'jádření Obce Krčmaň k PD pľo SP z3l '3.2020,
souhlasné vyjádření obce Krčmaň k souladu PD s povodňouým plánem obce ze 7.3.2020,

KĘskéhoúřadu olomouckého kraje, odboru životníhopľostředí a zeměděIství
z l 6. 4. 2Ol9, Sp.Zn : rÚort:z 663 l2}l9 l oŻPZl1 l 49,
MMol' odb. životního prostředí, odd. péčeo kajinu a zemědělství, čj.
SMOL/Ol459012020lOZPlPKZlKol z 15.01.2020, sp.zn. S-SMOL/300395120191O2P,
souhlasné vy'jádření MMOL, odboru památkové péčečj. sMoL/302744l2019loPPNe z l8.ll.20l9,
souhlasné stanovisko

KUoK
vyjádření

č j. :

345 l 6120 19

sp. zn. S-SMOL/300394 12019 IOPP,

posouzení Žádosti o vydání závazného stanoviska MMol, odb. životníhoprostředí' odd. vodního
hospodářství, čj. SMOL/037482l2020loZPNÍLlHuc z ll3.2a20, sp.zn. S-SMoLl300392l20I9loZP,
stanovisko Policie ČR, nrajského ředitelswí policie Olomouckého kraje, odboru sluŽby dopravní
policie, olomouc č j. KRPM_ l 3927 -l l ČJ -2o l 9- l 400DP ze l'7 .l'2020,
vyjádření Sprrávy silnic olomouckého kaje' Střediska údrŽby olomouc m. SSOK -CE 2226 / Ż0l9 lCF

z l0.6.Ż019.

Vyjádření vlastníkůa pľovozovatelů inž. sítík jejich dotčení.přeloŽkám a k jgjich existenci:
Dotčenívlastnící a prvozovatelé - Moravská vodárenská, a.s., olomouc' m. oLlBll2552ll90220lgr z3.2.2020 (vy'jádření k SŘ),
- ČeskéRadiokomunikace a.s.. Praha, m. UPTS/osl24l245l2O20 zl8.3.20zĺi-1vy;aaľení a všeobecné
podmínĘ ochtany SEK),
Česká telekomunikační infrastruktuľa a.s., Praha' č j. : 5 84098/ I 9 z 28.3 .20 I 9,
GridServices' S.ľ.o.' Brno, zn. 5002|26306 z e'7 .5.2020 (stanovisko k povolení stavby),
Dial Telecom, a.s., Pľaha, zn. CR7736|2 z 6.4.2020 (souhlas s povolením stavby),
Čez Distribuce, a.s., Děčín'zn. 1108243236 z9'4.2020 (souhlás s územním a stavebním řízením).
ČEzDistľibuce, a.s., Děčín'm. 0l0l3 14768 z22.5.ło2o(sdělení k existenci energetického zařízení. sítě
pro elektronickou komunikaci nebo zařizení technické infľastruktury v majetku spol. ČľzDistribuce'
a.s.),

Čaps' a.s., Praha souhlas se stavbou zn.233l20lBRN' l212020l4730/Še z l23.2O2O
obec VelĘ Týnec, zn.YZ-238l20l9 z l8.2.20l9 (souhlasné vyjádření k PD pro SP a k souladu s

pododňorným plánem obce a k dotčeníinženýrsĘch síti)'
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha' č.j. El1287l20 z l0.3.2o2o (vl'jádření a stanovení podmínek pro

udělení souhlasu pro umístěnístavby v ochranném pĺísmuTI).
SITEL, spol. s ľ.o., Praha, zn' Illl804439lLL z30.3.2020- vyjádření k PD pro SP a m. l l l l804439 ze
4.l0.20l8 ( vyjádření k existenci technické infrasľuktury a souhlas s vydánín stavebního povolení),
optiline a.s., Bmo v zastoupení spol. SITEL, spol. s r.o., Praha, Zfl. l4|l804439lLL z30'3.2020 _
souhlasné vy'jádření k PD pro SP, a m. 1411802063 ze 4.l0.20l8 (vyjádření k existenci technické
infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení),
Telia Caľrier Czech Republic a.s., Pľaha' zn. l3l l802595/LL z263.2020 (souhlasné vyjádření k PD pro
SP) a zn. l3 l l802595 ze 4.l0.20l8 (vy'jádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním
stavebního povolení)'
itself s.r.o., Bmo, ze dne ló.3.2020 pod č.: 201001437 (souhlasné vy'jádření k PD pro SP),
AGRA VelĘ Týnec' a.s. z 22.2.2019,z20.2.2020 doplněné e-mailem z24.2.2020,
PETRA s.r.o., Praha, e-mail 28.6.2020.

Vlastnícía provozovatlé' u kteých nedojde k dotčení:
- NET4GAS, s.r.o., Praha, zn. 2465l20lOPVlN z 12.3.2020,
_ MERO ČR, a.s.' Kralupy nad Vltavou, čj.20l8i09ll3930 ze dne 7.9.20l8.
- Čo _ Telematika a.s., Praha, zn' 09437l2}l8-o z |2.g.2}l8,

-

Vodafon Czech Republic a.s.,2n.200311-1846155506
13

z

13.3.2020,

TV-MAJ, S.ľ.o.' Majetín z 20.9.20 l 8'
obec Majetín zn. oMA/lll l/l8 z20.9.2018'

Vodovody a kanalizace Přeľov, a.s.' Zn. 2017/ÍD606068575/Kv-S5 z20.9.20|8,
UPC Česká ľepubtíka. s.ľ.o.' Praha v zastoupení spol. InfoTel. spol. s r'o'. Brno, č. Żádosti Eo04l'7l/20
ze dne 12.3.2020,
obec Čelechovice čj. obČel-482l20l8 z ll.l0.20|8.
Sml

o

oŽkách a

Olomouc-Kokory":

-

_
-

smlouva o přeloŽce hlavního odvodňovacího zaŕízenív ľámci So 33 l - PřeloŽka zatrubnění v km 2.36Ż
uzavl'ená s ČR - Státním pozemkov'.ým úřadem, Pľaha' Ev.č. SPÚ: 0l66-M-l9-206, podepsaná
16.4.2020,

So 320.2 Pľočištěnípotoka Loučka ĺlzavĺ'ená s Povodím Moravy, s.p., Brno, číslosmlouvy
Řso Čn:0330/\4an, číslosmlouvy Povodí Moľavy, s'p.:67212020-SML, podepsaná 15.4.2020,
smlouva o udělení souhlasu Statutáľního města olomouc, jako vlastIríka vodovodu, pľo "So 340
PřeloŽka vodovodu v km l,400-l ,800'' č. OMAJ-EM/INO/00l25 ll2020lHrb, č j.
smlouva o

SMOL/l29483l2)z)loMAJlEM/Hrb,

sp. Zn. S-SMoL/09428812020loMAJ,

podepsaná,29.6.2020,

smlouva se spol' Čeps, a.s., Pľalra, o komplexním zajištění přípľavy a zŕizovál^lí přeloŽĘ(-ek) vedení
přenosové soustavy č. smlouvy Čpps: 9201900037' podepsaná 19.l2.20l9,
smlouva o smlouvě budoucí o ľealizaci přeložĘ distľibučníhozaí'ízeníuľčenéhok dodávce elektrické
eneľgie uzayřená se spol. Čpz oistľibuce, a.S.' DěčínčísloZ_s14_12_!120072272, podepsaná
22.1.2020,

dohoda mezi olomouchým krajem zastoupeným Spľávou silnic olomouckého kľaje, příspěvkovou

organizací - pľávo hospodaření se svěřeným majetkem olornouckého kraje a obcí VelĘ Týnec ve věci
údľžbyoptického kabelu, podepsaná 19.l2.2019,
smlouva o zajištěnípřeložĘ plynárenského zaŕízęníaúhľaděnákladů s ní souvisejícíclr uzavřená se spol.

GridServices' s.r.o.. Bľno. číslosmlouvy
podepsaná 28.6.2019.

Řso Čn l9-2l80, číslosntlouvy

GasNet 4OOo22352l,

otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková

vedoucí oddělení vodního hospodářswí

Příloha:

- žádost o stavební povolení
(s přílohami Žádosti o stavební povolení je moŽno se seznánrit ve spisové dokunrentaci uloŽené u zdejšího
vodoprávního úřadu)

l4

Vsouladu sustanovenínr 9b zákona č. l00/200l Sb., o posuzování vlivů na životníprostředí a o změně
někteých souvisejících zákonů vplatném znění,a ustanovenínr $ ll5 odst.9 vodního zákonaje oznámení
tolroto navazujícíhořízeníoznamováno veřejnou vyhláškou. Toto opatření je oznamováno v souladu s
ustanovením $ 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude po dobu 30 dnů vyvěšeno na úřední desce
Magistrátu města olomouce a úředních deskách obecního úřadu Krčmaň, obecního úřadu Majetín,
obecního úřadu VelĘ Týnec, obecního úřadu Grygov a dále způsobem umoŽňujícím dálkoý přístup na
elekÍronické úřední desce na webov'ých stránkách Magistnĺtu města Olomouce www.olomouc.eu a v'ýše
uvedených obecních úřadů.

Vyvěšeno dne

'

2, 11.

2020

Sejmuto dne:

oBEcNÍ

KRČMAŇ
OJ

Rozdělovnĺk:

Doľučíse

s85 393
IĆ 00575640

Učastnícistavebního řízení dle $ 109 nísm. a. b). c) a d) stavebního zĺkona donoručeně do vlastních
rukou na dodeiku:
stavebník
-- Ředitelsťví silnic a dálnic ČR, Na Panknáci 546156, Praha 4-Nusle, l40
VIAPONT' s.r.o., Vodní 258ll3, Bmo-střed, Staré Brno, 602 00 Bmo 2

00

Praha 4' v zastoupení: spol

vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co nnjíjinú věcnđprúva k těmto nemovitostem:
AGRA VelĘ Týnec, a. s., Bystřická7D4, VelĘ Týnec,783'72 VelĘ Týnec l
Centrum olympia olomouc, a.s., Kateřinská466140, Praha 2-Nové Město' l20 00 Praha 2
ČeskéRadiokomunikace a.s., Skokanská 2ll7ll'Praha 6-Břevnov, l69 00 Praha 69
ČrzDistribuce, a. s., Teplická874l8'Děčín IV Podmokly,405 02 Děčín2
Dial Telecom, a.s.' KřiŽíkova 237/36a, Praha 8-Kaľlín, l86 00 Praha 86
itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/ll, Brno-Vinohľady, Židenice, 628 00 Bľno 28
obec Krčmaň, Kokorská l63, Krčmaň,779 00 Olomouc 9
obec Majetín, Lipová 25, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
obec VelĘ Týnec, Zámecká 35, VelĘ Týnec, 783 72 Vellcý Týnec l
Olomoucky kraj, Jeremenkova I l9li40a, Hodolany, 779 0A Olomouc 9
PETRA s.r.o., Podleská l546lla, Praha 22-Uhříněves. l04 00 Praha l 14
Povodí Moravy, s.p., Dřevařskág3zll l, Bľno-střed, Veveří, ó02 00 Brno 2
Římskokatolická famost Majetín, Náves 77, Majetín, 75l 03 Brodek u Přerova

_
_
-

s ľ.o., Baaľova 957l15,Praha4-Michle' l40 00 Praha4
Sprava silnic olomouckého kĄe, příspěvková oľganizace, Lipenská 753/120' Hodolany' 779 00

SITEL, spol.

Olomouc 9

Státní pozemkov,ý uřad' Husinecká l024llla' Praha:-Žizkov' l30 00 Praha 3
Stafutámí město olomouc, odbor majetkopnívní, Hynaisova 34/10, olomouc, 779 o0 Olomouc 9
Telia Carrier Czech Republic a.s.. U nákladového nádraŽí 3265llo. Pľaha 3_Strašnice. l30 00 Praha 3
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova2l44ll'Praha l l-Chodov, l48 00 Praha 4l4
TrŠická zemědělská. a.s.. Tršice 75,783 57 Tršice
Zemědělské druŽstvo Kokory, Kokory 38l. 75 l 05 Kokory

oLDŘICH BAĎURA, Včelín4l9, Kojetín l-Město, 7520l Kojetín
RADOMĺR gĚHłL, Staškova 54glll,Holice, 77g 00 olomouc 9
JOSEF gRÁzoł' Náves 57' Majetín,75l 03 Brodek u Přerova
MARIE gRÁzoovÁ, Náves 57, Majetín,75l 03 Bľodek u Přeľova
RUDOLF CYPRICH' Hranická 2914' Přeľov ll-Předmostí,75l24 Přerov 4
LENKA DOSTÁLOVÁ, Husova 887lg,olomouc, 779 oo olomouc 9
MARTIN GREGÜREK. Fischerova 689l25,Nové Sady, 779 0o olomouc 9
Ing. VLADIMĺR GREGÜREK, Náves l33. Majetín' 75l 03 Brodek u Přerova
HANA GROFKOVÁ' Janského 554l3,Povel, 77g oo olomouc 9
l5

MARCELA GRoSSMANNoVÁ, Boční798/4, Holice,779 o0 olomouc 9
KATEŘľNA HLAVINKoVÁ, Krčmaň ská 479, Velhý Týnec
72 VelĘ Týnec l
Bc. RNDr. MIROSLAV HOFSCHNEIDER' Mlýnská 523,798l7
"183 Smľžice
STANISLAV HORÁK' Přáslavice l0,783 54 Přáslavice
JARMILA KLABALOVÁ, Na Zábraní 33, Vsisko.783 72 VelĘ Týnec l
Ing. ZBYNĚK KNOP. obľánců míľul365. Hranice l-Město. 753 0l Hľanice l
Ing. ZDISLAVA KNoPoVÁ. obránců míru |365. Hranice l-Město. 753 0l Hranice
PETR KOBLIHA. Ke Království l07, Krčmaň.779 00 olomouc 9
KAREL KUČERA' Na chmelnici 342,Majetín, 75l 03 Brodek u Přeľova
LUDMILA LESKOVJANOVA' Sekerská 5l Drmoul, 353 0l Mariiĺnské Lázně l
'
KAREL LOVEČEK, Seifertova 4gl12, Přerov l-Město, 750 02 Přerov 2
MILUŠEvĺÁlrovÁ, Na HrĺŁi l735' Hranice I-Město,753 0l Hľanice l
MĺLA MrNAŘĺKovÁ, Na Vozovce 37l/zg'Nová UIice, 779 00 Olomouc 9
ANNA NAVRÁTILOVÁ, RoŽĺavská 669/10. Nové Sady, ?79 00 olomouc 9
HANA PATAJoVÁ' Na Letné 623,783 53 Velká Bystřice
JARoSLAVA PEŠÁKoVÁ' podolĺ 9,75l 16 Želatovice

l

Františka Plšková' neznźlmá 0, Javorník _ doľučeníveřejnou vyhláškou
Bc. JARoSLAV ŘÍMSKÝ, V Podlesí |26,783 73 Grygov
FRANTIŠEK SCHUBERT, Tovární 575l33a, Hodolany, 779 00 olomouc 9
VĚRA SCHWANZEROVÁ, Na chmelnici 4l8, Majetín, 75l 03 Brodek u Přerova
IVAN SLAvoV, Přichystalova l055/ó8, Hodolany, 779 00 olomouc 9
Mgľ. ILJA SPURNY. Tovéř l44,783 l6 Dolany u Olomouce
BoŽENA STEJSKALoVÁ, ChaloupĘ 167, VelĘ Týnec, 783 72 Velhý Týnec l
HANA STEJSKALOVA, Na kopci 49, VelĘ Týnec, 783 ?2 VelĘ Týnec l
MIROSLAV SUCHÁNEK. Náves l0, Krčmaň, 77g 0O Olomouc 9
PAVEL SvoZL, Na návsi 50l, VelĘ Týnec, 783 72 VelĘý Týnec l
Ing. LUBOMÍR ŠtvĺÍoe,Polní 400. Majetín, 75l 03 Brodek u Přerova
Ing. MARTIN Švĺĺoł.
Na Výsluní l57' Babice.25l 0l Řĺeany u Prahy
ĺng. LUDKA STEDRONSKA, Meliorační437' 25262 Horoměřice
STANISLAV SUSTEK' Metelkova l494l ll. 664 34 Kuřim
MARIE ŠvÉoovÁ'VelĘ Týnec č.evid. l70.783 72 VelĘ Týnec l
MIROSLAV TlTZ,Zedníkova62/2l. Radíkov' 779 ao Olomouc 9
ĺng. MILAN TRNKAL. Podvalí 202' Tovačov l-Město' 75l 0l Tovačov
Ing. JIRI UCHYTIL, Podolské nábřeŽí 20122. Praha 4-Podolĺ' l47 00 Praha 47
ToMÁŠVAHALÍK, Nad Šiírkoul57ll2l, Praha 6-Dejvice, l60 00 Pľaha 6
ELIŠKAvEČERKovÁ, oldrichov l l7' Jeníkov,4l7 24 oldřichov u Duchcova

MILOSLAVA WOJNAROVÁ' Homí náměstí 583' olomouc,77g 00 olomouc
Ing. RADIM WRANA, Lužice l28' 785 0l Šternbeľkl

9

účastnícidle $ I 15 odstavce 5 vodního zakona
správce toht
- Povodí Moravy' s.p.. Dřevařská932ll l, Brno-střed, Veveří, ó02 00 Bmo 2
ostatní účastnícistavebního řízeníveřejnou vyhlóškou
- vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města olomouce

Týnec a Grygov:
]. účastníciřízení dle ď 109 písm. e.I a

a obecních liřadů Krčmaň, Majetín' Velký

J) stayebního zákona. kteří se identifikuií oznąčením
pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):
K.ú. Krčmařl - parc. č.509/35 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, omá půda, parc. č.509/123 v k.ú.
Kľčmaň,obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/129 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda,
parc. č. 509/130 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, omá půda, parc. č. 509/13l v k.ú. Krčmaň, obec
Krčmaň, omá půda, parc. č. 509/132 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň. orná půda, parc. č. 509/133 v
k.ú. Krčmaň' obec Krčmaň' oľná půda' paľc. č. 509/134 v k.ri. Kľčmaň,obec Kľčmaň,oľná půda.
parc. č. 509/|35 v k.ú. Krčmaň' obec Krčmaň' orná půda' parc. č. 509/l4l v k.ú. Krčmaň' obec
Krčmaň. oľná půda. parc. č. 509ll42 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň. orná půda. parc. č. 509/l43 v
k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, paľc. č. 509/l44 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná pťtda,
parc. č.510/48 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda' parc. č. 510/49 v k.ú. Krčmaň' obec
ló

Kľčmaň,orná půda, parc.

č.5l3ll0 v

k.ú. Krčmaň, obec Kľčnlaň, ostatní plocha, paľc. č.

514/308 v k.ú. Kľčmaň,obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527l32 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň,
oľná půda, parc. č. 52'7138 v k.ú. Krčmaň, obec Krčnlaň. oľná půda' parc. č. 527/102 v k.ű'

Kľčmaň,obec Krčmaň. orná půda, paľc. č.52'71106 v k.ú. Kľčmaň,obec Krčmaň, orná půda,
parc. č. 527l10'7 v k.ú. Krčmaň' obec Kľčnlaň, oľná půda, parc. č. 527ll08 v k.ú. Krčmaň, obec
Kľčmaň,ornápůda.paľc.č.527/109vk.ú.Kľčmaň,obecKľčmaň.oľnápůda.paľc.č.52?/l12v
k.ú. Kľčmaň,obec Kľčmaň,oľná půda' paľc. č. 527l16l v k.ú. Krčmaň, obec Kľčmaň,oľná půda.
parc. č. 545/| v k.ú' Kľčmaň. obec Krčmaň, vodní plocha. parc. č. 545162 v k.ú' Krčmaň, obec
Krčmaň' vodní plocha, paľc. č. 62012 v k.ú. Krčmaň, obec Kľčmaň, orná půda, paľc' č. 62019 v
k.ú. Krčmaň' obec Krčmaň, oľná půda' paľc. č.620160 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, oľná půda,
parc. č. 620163 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, oľná půda, paľc. č. 620168 v k.ú. Kľčmaň,obec

Kľčmaň,oľná půda, parc. č' 620169 v k'ú. Kľčmaň,obec Kľčmaň,orná půda,
K.ú. Majetín - parc. č,'816ll57 v k.ú. Majetín, obec Majetín, oľná půda, paľc. č. 816/177 v k.ú.
Majetín, obec Majetín, omá půda, paľc. č. 1027l3l v k.ú. Majetín' obec Majetín, oľná půda, paľc'
č,. 1027165 v k.ú. Majetín, obec Majetíll, oľná půda, paľc. č. 102'7167 v k.ú. Majetín, obec
Majetín, orná půda. paľc. č. 1027l84 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, paľc. č. 1027l85 v
k.ú' Majetín, obec Majetíll, orná půda, paľc' č,. 1027l99 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda,
paľc. č' 102'7l100 v k.ú. Majetín, obec Majetín' oľná půda' paľc. č. 1027l106 v k.ú' Majetín, obec
Majetín, oľná půda, paľc. č. l029l1v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha. paľc' č. l030/5l
v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha' parc. č. 103211 v k.ú. Majetín, obec Majetín, lesní
pozemek, paľc. č. 121611 v k.ú. Majetín, obec Majetín' ostatní plocha. parc. č' l218/l v k.ú.
Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, paľc' č. l2l8l3 v k.ú. Majetín. obec Majetín, ostatní
plocha' paľc. č. 1223 v k.ú. Majetín' obec Majetín, ostatní ploclra, parc. č. 1224 v k.ú. Majetín,
obec Majetín, ostatní plocha, paľc. č. 1225 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, paľc. č.
1243ll v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. l243l2 v k.ú. Majetín, obec Majetín,
ostatní plocha' paľc. č. l255l2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, paľc. č. l255l3 v k'ű'
Majetín, obec Majetín, orná půda, paľc. č. 125514 v k.ú. Majetín. obec Majetín. orná půda, parc.
č' l255l5 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda. parc. č. 125516 v k.ú' Majetín, obec Majetín,
oľná půda, parc' č. I255l7 v k.ú. Majetín. obec Majetín' orná půda. paľc. č. 1255i8 v k.ú.
Majetín, obec Majetín, orná půda. paľc. č. l255l9 v k.ú. Majetín, obec Majetín' oľná půda. paľc'
č. 1255/10 v k.ú' Majetín, obec Majetín. oľná půda, parc. č. l255lll v k'ú. Majetín' obec
Majetín, orná půda. paľc. č. 1255/12 v k.ú' Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č' 1255/13 v
k'ú. Majetín. obec Majetín. oľná půda, paľc. č. l255ll4 v k.ú. Majetín, obec Majetín' oľná půda'
parc. č. l255l23 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha' parc. č. 1255124 v k.ú. Majetín,
obec Majetín, ostatní plocha, paľc. č. 1255126 v k.ú. Majetín, obec Majetín, omá půda' parc. č.
l255l27 v k.ú. Majetín, obec Majetín' orná půda, parc. č. l255l28 v k'ú. Majetín, obec Majetín,
omá půda, parc. č. Í255129 v k.ú. Majetín' obec Majetín, omá půda' parc' č. l255l30 v k.ú.
Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, paľc. č. lŻ55l3l v k'ri. Majetín, obec Majetín, ostatní
plocha, paľc. č. 1255132 v k.ú. Majetín. obec Majetín, ostatní plocha, paľc' č. l255133 v k'ú'
Majetín, obec Majetín, omá půda. paľc. č. 1255/34 v k.ú. Majetín, obec Majetín' orná půda, paľc.
č. l255l35 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, paľc. č. 1255136 v k.ú. Majetín, obec
Majetín, oľná půda. paľc. č. 1255137 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. l255l38 v
k.ú. Majetín, obec Majetín, oľná půda, parc' č. l255l39 v k.ú. Majetín, obec Majetín' orná půda,
paľc. č. l255l4I v k.ú' Majetín, obec Majetín, orná půda, paľc. č. l25sl47 v k'ú. Majetín' obec
Majetín, ostatní plocha, parc. č. |255148 v k.ú' Majetín, obec Majetín' oľná půda, parc. č.
l255l51v k.ú. Majetín, obec Majetín. omá půda'
K.ú. Velbý Týnec - parc. č. 32ll v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, ostatní plocha, paľc. č.
3212 v k.ú. VelĘ Týnec, obec Velhý Týnec, ostatní plocha' parc. č. 3213 v k.ú. VelĘ Týnec'
obec VelĘ Týnec, ostatní plocha, paľc. č. 3214 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, ostatní
plocha, paľc. č. 3218 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, ostatní plocha, parc. č. 3219 v k.u.
VelĘ Týnec. obec VelĘ Týnec, ostatní plocha, parc. č. l'73016 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ
Týnec, orná půda, parc. č' l730l7l v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, orná půda, parc. č.
1730/l00 v k.ú. VelĘ Týnec. obec VelĘ Týnec, oľná půda. parc. č. l804/1 v k'ú. Velky Týnec.
obec VelĘ Týnec' ostatní plocha. parc' č. l806/l v k.ú' Velký Týnec. obec VelĘ Týnec' ostatní
plocha' paľc. č. 180'1ll4 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, orná půda, parc. č. l8l7/l v k.ri.
VelĘ Týnec' obec VelĘ Týnec, ostatní plocha, paľc. č. l8l-114 v k'ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ
Týnec, ostatní plocha' paľc' č. l8l715 v k.ú. VelĘ' Týnec' obec VelĘ Týnec' ostatní plocha,

l7

parc. č. l8l716 v k.ú. Velký Týnec, obec Vellaý Týnec, ostatní plocha. parc. č. l8l7/7 v k.ú.
Velhý Týnec. obec VelĘ Týnec, ostatní plocha. parc. č. l8l718 v k.ú. VetĘ Týnec, obec Velhý
Týnec' ostatní plocha, parc. č. 181719 v k'ú. VelĘý Týnec, obec Vellry Týnec. ostatní plocha,
parc. č. l8l7/10 v k.ú. VelĘ Týnec' obec VelĘ Týnec. ostatní plocha' parc. č' l8l7ll l v k.ú.
Velhý Týnec. obec VelĘ Týnec, ostatní plocha, parc. č. 182617 v k'ú. Velký Týnec. obec VelĘ

Týnec. orná půda. paľc' č' 1826112 v k'ú. VelĘ' Týnec, obec VelĘ Týnec, orná půda, paľc' č.
1826/l3 v k.ú. VelĘ Týnec. obec Velký Týnec. oľná půda, parc. č. 1826l17 v k'ú. Velhý Týnec'
obec VelĘ Týnec, oľná půda' paľc. č. 182612'1 v k'ú. VelĘ Týnec' obec VelĘ Týnec' omá
půda, parc. č. 1827ll l v k.ú. VelĘ Týnec, obec Velky Týnec, zastavěná plocha a nádvoří, paľc.
č. l82'Il29 v k.ú. VelĘ Týnec' obec VelĘ Týnec, oľná půda' paľc. č. 1827132 v k.ú. VelĘ
Týnec' obec VelĘ Týnec, orná půda, paľc. č. 1827l40 v k.ú. Velĺcý Týnec, obec Velhý Týnec,
oľná půda' paľc. č. 1827l43 v k.ú. Vellcý Týnec, obec Velky Týnec, orná půda' paľc. č. l8Ż7l46 v
k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, oľná půda, parc. č. l827l47 v k.ú. VelĘ Týnec, obec
Velloý Týnec, oľná půda, paľc. č. 1827149 v k.ú. VelĘ Týnec, obec Velhý Týnec, oľná půda,
paľc. č. 2001l7 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, orrlá půda, paľc. č. 200l/8 v k.ú. VelĘ
Týnec, obec VelĘ Týnec, orná půda, paľc. č. 200119 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘý Týnec,
oľná půda' paľc. č. 200lll0 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, oľná půda, parc. č.200lll l v
k.ú. VelĘ Týnec. obec VelĘ Týnec, oľná půda, paľc' č. 200lll9 v k'ú. VelĘ Týnec, obec
VelĘ Týnec, orná půda, parc. č. 2001120 v k.ú. Velhý Týnec, obec VelĘ Týnec. orná půda,
paľc. č. 2001l2l v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, oľná půda. paľc' č. 2001l34 v k.ú. VelĘ
Týnec, obec VelĘ Týnec, omá půda, paľc. č. 2001l35 v k.ú. VeIĘ Týnec, obec Velky Týnec,
orná půda, paľc. č. 2001138 v k.ú. Vellcý Týnec, obec Velhý Týnec, ostatní plocha, parc. č.
200ll39 v k.ú. VelĘ Týnec, obec VelĘ Týnec, orná půda
DotčenípľovozovąÍelé ą vlclstníci inženýľsbich sítí
o CETIN a.s., Českomoľavská25lol19, Pľaha 9-Libeň. l90 00 Praha 9
. ČEPS, a.s., Elektrárenská"774lŻ, Praha lO-Michle, 10l 00 Praha l0l
o GasNet SluŽby. s.r'o.. Plynáľenská 49911, Bľno-střed, Zábrdovice. 602 00 Brno 2
. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Továľní l}5gl4l, Hodolany, 77g O0 olomouc 9
. oPTILINE a.s.' Mlýnská22l4, Praha 6-Bubeneč, 160 00 Praha 6

2'

Veřeinosĺ podle f 9b zákoną č. 200/200] Sb.. o posuzovóní vlivů na životní prostředí ą o nněně
ľlěktełých sow-iseiících zákonů, v plątném znění.

3.

Podle usĺąnovení€ ] ]5 odsĺ. 4 vodního ząkoną
. obec Grygov, Šrámkova 19,78373 Grygov
. obec Krčnraň, Kokorská l63, Krčmaň,7'19 00 olomouc 9
. obec Majetín, Lipová 25, Majetín' 75l 03 Brodek u Přeľova
o obec VelĘ Týnec, Zámecká 35, VelĘ Týnec' 783 '12 Velhý Týnec l

Dotčenéorgány a ostatní (na vědomí):
Magistrát města olomouce, lČo: oozqg:O8, odbor Životního prostředí - oddělení ochľany ovzdušía
státní spľávy odpadů' Hynaisova 34ll0. olomouc. 779 00 olomouc 9
Magistľát města olomouce' IČo: 00299308, odbor dopľavy a územního rozvoje _ Úrad územního
plánování. Hynaisova 34ll0, olomouc, 779 00 olomouc 9

-

lČo: oozqg308, odbor životního pľostředí - oddělení péčeo krajinu a
zemědělswí' Hynaisova 34ll0. olomouc, 7'19 00 olomouc 9
Ministerstvo dopravy' lČo: oooo:008' nábřeŽí Ludvíka Svobody l222l12, Pľaha l_Nové Město' l l0 00
Pľaha 1
Ministerstvo Životního prostředí, lČo: ool6480l' Vršovická 1442165, Pľaha lO-Vršovice' l00 00 Pľaha
Magistľát města olomouce,

l0

- KrajsĘ úřad olomouckého kľaje, lČo: 60609460,
-

odbor dopľavy a silničníhohospodářství,

Jeremenkova ll91l40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Magistrát města Přeľova, Bľatľská 709134, Přerov l-Město, 750 02 Přerov 2
obecní úl'ad Majetín, IČo: 00299 l97,Lipová 25, Majetín, 75l 03 Bľodek u Přeľova
obecní úřad Velhý Týnec. IČo: 00299669.Zámecká35. VelĘ Týnec, 783 72 Velhý Týnec l
obecní úřad Krčnlaň, ĺČo:oosĺs640. Kokoľská l63. Krčnlaň, 779 O0 olomouc 9
obecní úřad Grygov. IČo: 00298875, Šľámkova19,78373 Grygov
l8

Ministersťvo obrany, IČo: 60l62694, Sekce nakládání s majetkem. odbor ochrany územníchzájmű'
Tychonova 22|/l, Praha 6-Hradčany' l60 00 Praha 6
Kľajská hygienická stanice olomouckého kľaje se sídlem v olomouci, ĺČo:7l009248, Wolkerova7416,
Nová Ulice, 779 00 olomouc 9
Hasičshý záchranný sbor olomouckého kraje, IČo: 70885940, územníodbor olomouc, Schweitzerova
524l9l,Povel,779 00 Olomouc 9
KrajsĘ úřad olomouckého kľaje, lČo:606094ó0, odbor Životního prostředĺ a zemědělswí'
Jeremenkova l19ll40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
K.ajsky úřad olomouckého kraje, IČo: 60609460, odbor strategického rozvoje kaje, územního
plánovrĺní a stavebního řádu, Jeremenkova l l9ll40a, Hodolany, 779 00 olomouc 9
ArcheologicĘ ústav AV ČR, Bmo, v. v. i., Čechyňská363l19, Bľno-střed, Trnitá, 602oO Brno 2
Magistrát města olomouce, odbor stavební _ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,
Hynaisova 34110, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Magistrát města olomouce, odboľ strategie aĺízení,Palackého ll98l14, olomouc, 7'79 00 olomouc 9
Magistľát města olomouce, odbor ochrany, Palackého l l98/l4, olomouc, 779 00 olomouc 9
Magistrát města olomouce, odbor životníhoprostředí - oddělení vodního hospodářsfví, Hynaisova
34110, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Nríľodnĺpamátkoqý ústav, státní příspěvková oľganizace, územní odboľné przcoviště v Olomouci, Hoľní
náměstí 410125, olomouc, 779 00 olomouc 9

Obec Kokory, Kokory 57,75105 Kokory
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská932ll l, Brno-střed, Veveří, 602 00 Bmo 2
Státní plavební spľáva - pobočka Přerov, Bohuslava Němce 64012, Přerov I Město, 750 02 Přeľov 2
Uřad pro zastupování stáfu ve věcech majetkov'ých, Rašínovo nábřeŽí 390142, Pľaha 2-Nové Město, l28

00 Praha 28
spis

l9

