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„D55 5501 Olomouc - Kokory - vodní díla“ 
 

O Z N Á M E N Í  

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U 

o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření 

 

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 

písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle 

ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 115 vodního zákona, § 112 

stavebního zákona,  ve spojení s ust. § 9b  odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí) ve znění 

pozdějších předpisů a podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 

 

I.                                                                       oznamuje, 

 

všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti, že stavebník Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00  Praha 4, v zastoupení spol. VIAPONT, 

s.r.o., IČO: 46995447, Vodní 258/13, Brno-střed, Staré Brno, 602 00  Brno 2, požádal podáním ze dne 

01.07.2020 o vydání povolení stavby 

 

„D55 5501 Olomouc - Kokory - vodní díla“ 
 

na pozemcích parc. č. 509/145 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 510/50 v k.ú. Krčmaň, obec 

Krčmaň, orná půda, parc. č. 510/51 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 512/1 v k.ú. Krčmaň, 

obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 512/2 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/33 v k.ú. 

Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/34 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/35 v 

k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/110 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 

527/111 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 545/64 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, 

parc. č. 545/65 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/1 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná 

půda, parc. č. 620/3 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/4 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, 

orná půda, parc. č. 620/10 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/61 v k.ú. Krčmaň, obec 

Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/62 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/64 v k.ú. Krčmaň, 

obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/65 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/66 v k.ú. 

Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/67 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 

620/70 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/71 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní 

plocha, parc. č. 816/149 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/150 v k.ú. Majetín, obec 
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Majetín, orná půda, parc. č. 816/151 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/152 v k.ú. Majetín, 

obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/153 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/154 v k.ú. 

Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/155 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/156 

v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/186 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 

816/187 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/26 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, 

parc. č. 1027/27 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/28 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná 

půda, parc. č. 1027/29 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/30 v k.ú. Majetín, obec Majetín, 

orná půda, parc. č. 1027/51 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/86 v k.ú. Majetín, obec 

Majetín, orná půda, parc. č. 1027/87 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/88 v k.ú. Majetín, 

obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/89 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/90 v k.ú. 

Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/91 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/92 

v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/93 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 

1027/94 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/95 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, 

parc. č. 1027/96 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/97 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná 

půda, parc. č. 1027/98 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1030/10 v k.ú. Majetín, obec Majetín, 

ostatní plocha, parc. č. 1218/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1226/1 v k.ú. Majetín, 

obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1226/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1244/1 v 

k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1244/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. 

č. 1245/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1245/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní 

plocha, parc. č. 1246/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1246/2 v k.ú. Majetín, obec 

Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/25 v k.ú. 

Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/49 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 

1255/50 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1803/1 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, 

ostatní plocha, parc. č. 1803/2 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1805/1 v k.ú. 

Velký Týnec, obec Velký Týnec, vodní plocha, parc. č. 1807/15 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná 

půda, parc. č. 1826/14 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/15 v k.ú. Velký 

Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/18 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, 

parc. č. 1826/19 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/20 v k.ú. Velký Týnec, 

obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/21 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 

1826/22 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/23 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký 

Týnec, orná půda, parc. č. 1826/24 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/31 v k.ú. 

Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/39 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná 

půda, parc. č. 1827/41 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/42 v k.ú. Velký 

Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/48 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, 

parc. č. 2000/181 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 2001/12 v k.ú. Velký 

Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/13 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, 

parc. č. 2001/14 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/15 v k.ú. Velký Týnec, 

obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/16 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 

2001/17 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/18 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký 

Týnec, orná půda, parc. č. 2001/36 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 2001/37 v 

k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, vodní plocha, parc. č. 2001/66 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, 

orná půda. 
 

Údaje o místu a předmětu rozhodnutí týkající se povolení ke zřízení následujících vodních děl: 

 

SO 320.1 Úprava potoka Loučka 

na pozemcích parc.č. 509/145; 512/2; 545/64; 545/65; 620/61; 620/62; 620/64; 620/65; 620/66; 620/67; 

620/70; 620/71; 1255/1, katastrální území 674338|Krčmaň; 689921|Majetín, obec 552437|Krčmaň; 

503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-00|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice 

X;Y – začátek, konec: 1 131 135,46, 542 133,55;  1 131 138,07, 541 953,63), vodní tok 10284318|Loučka, 

ř. km 6,21 - 6,28. 

 

SO 321 Zatrubnění místní vodoteče v km 7,268  

na pozemcích parc.č. 1246/1; 1246/2; 1255/49; 1255/50, katastrální území 689921|Majetín, obec 

503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1330-0-10|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice 

X;Y – začátek, konec: 1 132 029,45, 540 786,92;  1 131 866,69, 540 551,4), vodní tok 

10205928|bezejmenný vodní tok, ř. km 3,73 - 3,43. 
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SO 331 Přeložka zatrubnění v km 2,362  

na pozemcích parc.č. 1803/1; 1805/1; 1807/15; 2001/36; 2001/37, katastrální území 779784|Velký Týnec, 

obec 505650|Velký Týnec, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1190-0-00|Týnečka, orientační určení polohy 

(souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 127 954,02, 542 203,15;  1 127 945,76, 542 145,97), vodní tok HOZ 

IDVT 15000745, ř. km 6,79 - 6,73. 

 

SO 332 Přeložka zatrubnění v km 4,670  

na pozemcích parc.č. 527/33; 527/34; 527/35; 527/110; 527/111; 620/1; 620/3; 620/4; 620/10, katastrální 

území 674338|Krčmaň, obec 552437|Krčmaň, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1320-0-00|HMZ, orientační 

určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 130 159,21, 542 246,57;  1 130 163,77, 542 317,6). 

 

SO 333 Přeložka stávajícího sběrače pod mostem C205 

na pozemcích parc.č. 1027/26; 1027/86; 1030/10; 1255/25, katastrální území 689921|Majetín, obec 

503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-00|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice 

X;Y – začátek, konec: 1 131 311,29, 541 565,73;  1 131 400,23, 541 616,61). 

 

SO 340 Přeložka vodovodu v km 1,400 - 1,800 

na pozemcích parc.č. 1803/1; 1803/2; 1826/14; 1826/15; 1826/18; 1826/19; 1826/20; 1826/21; 1826/22; 

1826/23; 1826/24; 1827/31; 1827/39; 1827/41; 1827/42; 1827/48; 2000/181; 2001/12; 2001/13; 2001/14; 

2001/15; 2001/16; 2001/17; 2001/18; 2001/66, katastrální území 779784|Velký Týnec, obec 505650|Velký 

Týnec, Olomoucký kraj,   č.h.p. 4-10-03-1190-0-00|Týnečka; 4-10-03-1320-0-00|HMZ, orientační určení 

polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 127 048,96, 542 505,33;  1 127 535,46, 542 529,19). 

 

SO 381 Úpravy meliorací v km 5,750 – 6,100 vlevo 

na pozemcích parc.č. 510/50; 510/51; 512/1; 620/66; 620/67; 816/149; 816/150; 816/151; 816/152; 

816/153; 816/154; 816/155; 816/156; 816/186; 816/187; 1218/2, katastrální území 674338|Krčmaň; 

689921|Majetín, obec 552437|Krčmaň; 503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-00|Loučka, 

orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 131 288,17, 541 617,38;  1 131 111,33, 

541 893,12). 

 

SO 382 Úpravy meliorací v km 6,150 – 6,700 vlevo 

na pozemcích parc.č. 1027/51; 1027/86; 1027/87; 1027/88; 1027/89; 1027/90; 1027/92; 1027/93; 1027/94; 

1027/95; 1027/96; 1027/97; 1027/98; 1226/1; 1244/1; 1245/1, katastrální území 689921|Majetín, obec 

503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-00|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice 

X;Y – začátek, konec: 1 131 288,17, 541 553,44;  1 131 721,94, 540 791,96). 

 

SO 383 Úpravy meliorací v km 6,150 – 6,650 vpravo 

na pozemcích parc.č. 1027/26; 1027/27; 1027/28; 1027/29; 1027/30; 1027/91; 1226/2; 1244/2; 1245/2, 

katastrální území 689921|Majetín, obec 503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-

00|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 131 555,96, 541 138,81;  

1 131 409,7, 541 613,84). 

 

Popis stavby: 

Jedná se o následující stavební objekty (vodní díla) navrhované v rámci stavby  „D55 5501 Olomouc – 

Kokory“.  
 

SO 320.1 Úprava potoka Loučka 

Stavební objekt SO 320 řeší úpravu potoka Loučka, který bude v km 5,7 navržené rychlostní silnice křížen 

nově navrhovanými silničními tělesy. V místě křížení bude vybudován most SO 204, na který následně 

navazuje SO 320. Stavební objekt SO 320 je rozdělen na dva podobjekty, a to SO 320.1 Úprava potoka 

Loučka, který řeší stavební úpravy vč. opevnění otevřeného koryta toku a objekt SO 320.2 Pročištění potoka 

Loučka, který řeší pročištění stávajícího koryta toku od nánosů s navázáním na novou niveletu dna toku dle 

SO 320.1. Předmětem vodoprávního řízení je pouze SO 320.1, SO 320.2 nevyžaduje vodoprávní povolení. 

Úprava otevřeného koryta potoka Loučka SO 320.1 navazuje na pročištěné koryto v rámci SO 320.2 

(pročištění je navrženo v délce 109 m). Úprava začíná v místě křížení navržené přeložky VTL plynovodu SO 

510 s korytem toku (km 0,109), kde je navrženo opevnění koryta toku kamenným záhozem v rozsahu 1,5 m 

před křížením SO 510 s korytem a ukončeno je v místě betonového stabilizačního prahu (km 0,118), kterým 
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je ukončeno opevnění koryta kamennou dlažbou do betonu za vyústěním z propustku SO 155.1. Opevnění na 

celou výšku břehů a dna koryta toku v místě křížení s SO 510 bude provedeno kamenným záhozem tl. 0,3 m 

opřeným ve dně o kamennou patku hloubky 0,5 m z kamenů do 80 kg. Koryto je zde navrženo s šířkou dna 

1,0 m a sklonem svahů 1:2,25 do výšky cca 1,24 m (Q20). Opevnění bude stabilizováno kamenným prahem 

šířky 0,4 m a hloubky 0,6 m. 

Na kamenný zához (km 0,118) bude navazovat opevnění koryta kamennou dlažbou do betonu za vyústěním 

z propustku SO 155.1 (km 0,125). Nově navržená propust pod novou obslužnou komunikací v délce 15 m je 

součástí objektu SO 155.1, propust bude provedena z rámových profilů vnitřních rozměrů 2x (1,5x1,3 m), na 

vyústění z propusti bude plynule navazovat opevnění koryta. Opevnění břehů a dna za vyústěním z 

propustku bude provedeno kamennou dlažbou tl. 0,2 m do betonového lože tl. 0,15 m s vyspárováním. 

Opevnění bude ukončeno a stabilizováno bet. prahy šířky 0,4 m a hl. 0,5 m. 

Mezi propustí SO 155.1 (km 0,140) a novým mostem SO 204 (km 0,185) bude provedena úprava stávajícího 

otevřeného koryta. Úprava otevřeného koryta spočívá v jeho prohloubení a vytvarování do lichoběžníkového 

profilu s šířkou ve dně 1,5 m a sklonem břehů 1:2, a to v délce 45 m. Prohloubení je navrženo z důvodu 

nutnosti vyústění dálničních kanalizací SO 303 a SO 304 do potoka Loučka. Koryto toku bude v tomto úseku 

hluboké cca 1,6 m (výška hladiny Q100 je cca 1,5 m), koryto bude opevněno kamennou dlažbou do bet. lože, 

a to jak dno tak i břehy do úrovně Q20 (výška cca 1,2 m), nad touto úrovní budou břehy ohumusovány a 

zatravněny. Opevnění bude na začátku úseku stabilizováno betonovým prahem, na konci úseku bude 

opevnění ukončeno betonovým prahem s výškovým stupněm 0,3 m, prahy jsou navrženy šířky 0,6 m a hl. 

0,8 m z betonu. Opevnění břehů a dna bude provedeno kamennou dlažbou tl. 0,2 m do betonového lože tl. 

0,15 m se spárováním. Opevnění bude ve dně koryta stabilizováno bet. prahem šířky 0,4 m a hl. 0,5 m z 

betonu. Okolní terén bude v rámci SO 320.1 dosypán tak, aby sklon terénu byl směrem do koryta cca 1%. 

Do upravované části toku Loučka budou vyústěny přečištěné srážkové vody z odvodnění dálnice D55, a to 

jednak vyústění dešťové kanalizační stoky SO 303-1 (km 0,143 - potrubí DN 500) a dále vyústění dešťové 

kanalizační stoky SO 304-1 (km 0,162 - potrubí DN 600). 

V souladu s rámcovou smlouvou bude následným správcem tohoto podobjektu ŘSD ČR.  

Dokumentace je zpracována do geodetických podkladů a návrhu dálnice.  

Hydrotechnické údaje: 

Návrh D55 a úpravy toku Loučka je navržen v souladu se zpracovanou „Studií odtokových poměrů Loučky a 

Týnečky, Rychlostní silnice R55 Stavba 5501 Olomouc-Kokory“, kterou vypracovalo v r. 2011 Povodí 

Moravy, s.p. Kapacita navržené úpravy koryta potoka Loučka je při hloubce 1,6 m  24,21 m
3
/s přičemž  

průtok Q100 dle údajů ČHMÚ je 20,80 m
3
/s. 

 

 

SO 321 Zatrubnění místní vodoteče v km 7,268 

V km 7,268 kříží trasa dálnice D55 stávající bezejmennou vodoteč (ID toku 10205928 ve správě Povodí 

Moravy s.p.), která odvádí vodu z území nad stávající silnicí I/55 směrem k remízku Velké olší a dále k 

rybníku v obci Majetín. Místní potok je v místě od stávající I/55 v délce 440 m veden otevřeným korytem a 

zbývající část k Velkému olší je zatrubněna v potrubí DN 400 (dle geodetické zaměření). Stavbou dálnice 

D55 bude otevřená část přerušena a je navrženo provést zatrubnění toku. Z důvodu zachování přirozeného 

směru toku vod v této oblasti je zatrubnění z větší části vedeno v trase otevřeného koryta. Zatrubnění bude 

ukončeno za stavebními úpravami dálnice D55 v místě dnešního otevřeného koryta. Mezi novým a 

stávajícím zatrubněním vznikne otevřený úsek v délce cca 35 m ukončený ve stáv. vtokovém objektu do 

stáv. zatrubnění. Otevřený úsek koryta v délce 35 m bude v rámci stavby D55 pročištěn. Pročištění dna 

koryta bude provedeno tak, aby plynule výškově navazovalo na nový výtokový objekt ze zatrubnění. 

V rámci SO 321 je navrženo zatrubnění v celkové délce 264,50 m, z plastových trub SN16 (DN 800 v délce 

50,00 m a DN 1000 v délce 214,50 m). 

Navrhované zatrubnění bude podcházet jednak navrženou trasu dálnice D55 a dále navržené zpevněné 

plochy odpočívek. Potrubí zatrubnění bude v převážné míře přesypáno, a to tak, aby bylo zachováno min. 

krytí potrubí 0,8 m. Pokládka potrubí se předpokládá proti spádu po úsecích mezi 2 až 3 revizními šachtami. 

V lomových bodech budou na potrubí osazeny revizní šachty vnitřního průměru DN 1500 mm – 7 ks a 

průměru DN 1200 – 1 ks, šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců dle normy ČSN EN 1917, 

s vodotěsnými spoji, s kompaktním jednolitým šachtovým dnem kruhového profilu DN 1500 resp. DN 

1200, kyneta ve dně šachty bude betonová s ochranným nátěrem výšky ½ DN. Šachty budou vybaveny 

stupadly. 

Na začátku zatrubnění bude ve stávajícím otevřeném korytě osazen vtokový objekt, navržený jako lapač 

splavenin jednostranný typový, betonový, opatřený mříží a kalovým prostorem, na konci zatrubnění bude 
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osazen výtokový objekt, který plynule naváže na stávající otevřené koryto. 

Výtokový objekt je navržen čelní monolitický z prostého betonu. V místě vyústění bude dno příkopu 

opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 0,20 m s vyspárováním maltou, pod kterou bude zřízeno betonové 

lože tl. 0,15 m. Rozsah opevnění je navržen v délce 5,5 m pod vyústěním, a to na celou šířku koryta vč. 

svahů. Nové opevnění plynule naváže na stávající vyčištěné koryto trojúhelníkového tvaru. Opevnění bude 

stabilizováno betonovými prahy 0,40/0,70 m a 0,30/0,70 m z betonu na celý profil koryta se zavázáním do 

břehů. 

Hydrotechnické údaje: 

Stávající navazující zatrubněná část toku je dle geodetického zaměření stavby průměru DN 400, navržený 

průměr potrubí pro zatrubnění DN 800 a DN 1000 je zvolen tak, aby byl schopen převést udávaný průtok  

Q100 = 2,12 m
3
/s  dle ČHMÚ (dle hydrotechnických výpočtů je kapacita otevřeného koryta Q = 4,494 m

3
/s, 

kapacita navrženého zatrubnění DN 1000  Q = 2,250 m
3
/s, kapacita navrženého zatrubnění DN 800  Q = 

2,596 m
3
/s). 

 

 

SO 331 Přeložka zatrubnění v km 2,362 

V km 2,362 kříží trasa dálnice D55 stávající zatrubněnou meliorační rýhu, do které jsou rovněž zaústěny 

příkopy silnice I/55. V rámci stavby SO 121 Přeložka silnice I/55 bude provedena oprava stávajícího 

propustku v km 0,119 staničení SO 121, který převádí stávající meliorační rýhu pod silnicí I/55 do silničního 

příkopu (nejedná se o vodní dílo, ale o součást komunikace). Navrhovaná stavba zatrubnění SO 331 bude 

začínat v novém vtokovém objektu, opatřeném mříží a kalovým prostorem, osazeném v příkopu navrhované 

stavby SO 121. Zatrubnění SO 331 bude odtud vedeno napříč tělesem dálnice D55, ukončeno bude v nové 

vstupní šachtě Š1 osazené na stávajícím zatrubnění meliorační rýhy. Do navrženého zatrubnění bude 

zaústěna přípojka od lapače splavenin osazeného v dálničním příkopu, a to z důvodu zachování stávajícího 

přirozeného odtoku z terénu do povodí toků dle stávajícího stavu. 

V rámci SO 331 je navržena přeložka zatrubnění v celkové délce 60,60 m, z plastových trub SN16 DN 500. 

V lomových bodech budou na potrubí osazeny revizní šachty vnitřního průměru DN 1000  celkem 2 ks. 

Vtokový objekt je navržen jako lapač splavenin jednostranný typový, betonový. 

Ve stávajícím korytě/příkopu bude zřízen bet. práh 250x600 mm, na který bude navazovat usazovací prostor 

dl. 2,0 m opevněný dlažbou z lom kamene tl. 200 mm do bet lože tl. 150 mm. Na usazovací prostor bude 

navazovat bet. konstrukce lapače splavenin, na kterém bude osazena ocelová mříž. Pro odvod vody z 

usazovacího prostoru budou sloužit 2 ks drenážního potrubí DN 100, které budou ochráněny proti ucpání 

kamenným záhozem. Odtok z lapače splavenin je navržen z potrubí DN 500. 

 

 

SO 332 – Přeložka zatrubnění v km 4,670 

V km 4,670 kříží trasa dálnice D55 stávající zatrubněnou meliorační rýhu, která je vůči novému tělesu 

dálnice nedostatečně zabezpečena. Navrhovaná stavba zatrubnění SO 332 bude začínat v novém vtokovém 

objektu, opatřeném mříží a kalovým prostorem, osazeném ve stávajícím melioračním příkopu. Zatrubnění 

SO 332 bude odtud vedeno napříč tělesem dálnice D55, ukončeno bude v nové vstupní šachtě Š1 osazené na 

stávajícím zatrubnění meliorační rýhy. V rámci SO 332 je navržena přeložka zatrubnění v celkové délce 

69,40 m, z plastových trub SN16 DN 500. 

Na potrubí budou osazeny revizní šachty vnitřního průměru DN 1000 celkem 1ks. V rámci stavby není 

navrženo umístění vstupní šachty v tělese D55, jedná se o rovný úsek bez lomů, tj. úsek mezi šachtou a 

vtokem je z tohoto důvodu delší než 50 m. 

 

 

SO 333 – Přeložka stávajícího sběrače pod mostem C205 

V km 6,130 kříží trasa dálnice D55 stávající meliorační sběrač, který je veden nevhodně a bude nutné ho 

přeložit. Přeložka sběrače bude uložena pod navržený most C205 na silnici III/0552. Do přeložky 

melioračního sběrače budou v koncových šachtách napojeny sběrné drény upravované plošné meliorace SO 

382 a 383 navržené v rámci stavby dálnice D55. 

Navrhovaná stavba přeložky melioračního sběrače SO 333 bude začínat v nové vstupní šachtě Š1 s kalovým 

prostorem osazené na stávajícím potrubí melioračního sběrače. Dále bude trasa přeložky svedena pod most 

C205, kde bude vedena v ose navržené komunikace, po podchodu D55 bude přeložka uhýbat mimo těleso 

vozovky, kde bude ukončena v nové vstupní šachtě Š6 s kalovým prostorem osazené na stávajícím potrubí 

melioračního sběrače. 
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V rámci SO 333 je navržena přeložka melioračního sběrače v celkové délce 119,20 m, z plastových trub 

SN16 DN 300. V lomových bodech budou na potrubí osazeny revizní šachty vnitřního průměru DN 1000, 

celkem 6 ks. 

 

 

SO 340 Přeložka vodovodu v km 1,400 – 1,800 

Stávající vodovodní řad A DN 300 byl již v průběhu předchozí etapy výstavby rychlostní silnice R55 

přeložen mimo nově navrhovanou stavbu dálnice D55, a to až po km 1,400 z potrubí LT DN 300. Stávající 

vodovodní řad A je od km 1,400 proveden z azbestocementu AC DN 300, v km 1,600 je z řadu provedeno 

odbočení - řad I z PVC DN 200, které zůstane funkční. Za odbočením řadu I bude v rámci stavby SO 340 

provedeno zaslepení a zrušení stav. řadu A z AC DN 300 a časti řadu B z AC DN 200, a to až po km 1,825, 

kde bude na stav. řad B připojena navrhovaná přeložka vodovodu SO 340. 

V rámci stavby SO 340 bude provedena jednak přeložka stávajícího vodovodního řadu A z AC DN 300, a to 

v rozsahu od napojení na již realizovanou přeložku vodovodního řadu A z LT DN 300 v km 1,400 po km 

1,418, kde přechází stávající řad mimo oplocení dálnice D55, zde bude provedeno přepojení na stáv. řad A 

z AC DN 300. Provedení přeložky je navrženo z LT DN 300. 

Z navržené přeložky LT DN 300 bude provedeno odbočení pro nově navrženou přeložku vodovodního řadu 

z LT DN 200. Za odbočením bude osazeno šoupátko DN 200 se zemní teleskopickou soupravou ukončenou 

pod litinovým poklopem. Přeložka vodovodu následně podejde nově navrhovanou trasu dálnice D55, a to v 

průlezné chráničce (rámové propusti) vnitřních rozměrů 1,20x1,80 m v délce 48,0 m, která bude ukončena 

mimo zemní těleso dálnice D55, na obou koncích chráničky budou provedeny vstupy. Dále bude přeložka 

pokračovat v nezp. ploše, mimo navržené oplocení D55, podél hrany pravostranného silničního příkopu a 

dále podél větve D1 k silnici III/4353 Grygov – Velký 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 nejnižším a nejvyšším místě osazen podzemní 

hydrant H80 ve funkci kalníku, resp. vzdušníku s předsazeným šoupětem. Na potrubí bude uchycen 

identifikační vodič. 

Uložení potrubí do chráničky 

Pod dálnicí D55 bude přeložka vodovodu uložena do průlezné chráničky (rámové propusti) vnitřních 

rozměrů 1,20x1,80 m v délce 48,0 m, která bude ukončena mimo zemní těleso dálnice D55. Na obou 

koncích chráničky bude provedeno zaslepení propusti pomocí typové bet. zátky, před ukončením budou na 

obou koncích do chráničky provedeny vstupní otvory kryté vstupními prefabrikovanými kanalizačními 

skružemi vnitř. průměru DN 1000 se zabudovanými stupadly, kryté poklopem DN 625 mm. Potrubí přeložky 

vodovodu z LT DN 200 bude v chráničce uloženo na ocelové podpěry kotvené do stěny s objímkami pro 

fixaci potrubí. V chráničce budou spoje potrubí jištěny proti posunu. Spoje potrubí LT DN 200 uloženého do 

chráničky budou opatřeny zámkovým spojem. Všechny zámkové spoje budou chráněny manžetou. 

Chránička bude uložena na betonovou podkladní desku z bet. tř. C12/15 opatřenou při obou stranách Kari 

sítí. 

V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze se výkop prohloubí a na jeho dno se uloží vrstva 

hutněného štěrku tloušťky 50 - 150 mm. V nejnižší části této drenážní vrstvy se položí drenážní trubka DN 

80. Vrstva hutněného štěrku bude okolo opatřena separační geotextilií 300 g/m
2
. Předpokládá se povrchové 

čerpání z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších místech rýhy. Drenážní potrubí bude funkční 

jen po dobu stavby. 

Zrušení stávajícího vodovodního řadu 

Stávající vodovody, které se po přepojení do nového řadu stanou nefunkční je nutno zrušit a zabezpečit. 

Stávající rušené vodovody budou zrušeny buď vybouráním, pokud zasahují do vykopu nového řadu, nebo 

budou zaslepeny (zabetonovány) a zaplněny. Objekty na vodovodu budou demontovány a nefunkční šachty 

zasypány. Poklopy armatur na zrušeném řadu budou odstraněny, a to včetně orientačních tabulek a sloupků. 

Na požádání obv. technika správce vodovodu budou vráceny všechny stávající armatury a trouby, v ostatních 

případech budou likvidovány dle zákona o odpadech. 

Při rušení části vodovodu musí být zajištěno vyplnění profilu. Na zaplnění prostoru vodovodu mohou být 

použity uvedené materiály: 1. popílkocementové směsi, 2. hubené betonové směsi. Zaplnění prostoru 

vodovodu musí být provedeno tak, aby nevznikala ve starých profilech nezaplněná místa, která by mohla být 

příčinou poklesů nebo havárií. Materiály pro zaplnění musí být nestlačitelné a musí mít atesty pro použití do 

podzemí - pro danou konkrétní směs. 
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V rámci SO 340 se předpokládá zrušení stávajícího vodovodu v rozsahu: 

- Bourání vodovodního řadu AC DN 200 (dl. 110 m). 

- Bourání vodovodního řadu AC DN 300 (dl. 125 m). 

- Zaplnění řadu DN 300 popílkocementovou směsí (dl. 70 m). 

- Zaplněni řadu DN 200 popílkocementovou směsí (dl. 110 m). 

V rámci stavby přeložky vodovodu SO 340 se předpokládá zrušení 2 ks hydrantů s předsazenými uzávěry a 2 

ks podzemních šachet. 

 

 

SO 381 - Úpravy meliorací v km 5,750 – 6,100 VLEVO 

Před zahájením stavby je nutno sondami zjistit přesnou polohu a hloubku stávajícího potrubí. 

Vlevo od tělesa dálnice D55, mezi mosty C204 a C205 jsou situovány plošné meliorace. Tyto budou 

výstavbou dálnice D55 dotčeny. Proto je navrženo podchycení narušených drénů sběrným drénem z 

perforovaného plastového potrubí DN 160 v úseku délky 330,0 m. 

Sběrný drén bude dle možnosti veden v hl. 1,0 - 1,2 m a budou na něm po 100 – 150 m rozmístěny kontrolní 

drenážní šachtice (celkem 4ks). Hloubku je nutno operativně přizpůsobit obnažené stávající drenáži tak, aby 

voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,5%. Trasa melioračního drénu je vedena v nezpevněné ploše 

mimo navrhované oplocení tělesa dálnice D55. Drén se zaústí do potoka Loučka, a to v místě navrhované 

úpravy opevnění koryta v rámci mostu SO204. 
 

 

SO 382 – Úpravy meliorací v km 6.150 - 6.700 VLEVO 

Nová dálnice D55 v km 6,150 – 6,700 prochází územím plošně meliorovaných pozemků. Tyto budou 

výstavbou dálnice D55 dotčeny. Proto je navrženo provedení sběrného drénu vedeného vlevo podél 

dálničního tělesa v celkové délce 885,0 m, a to z perforovaného plastového potrubí DN 160 délky 435,0 m a 

DN 200 délky 450,0 m. 

Sběrný drén bude dle možnosti veden v hl. 1,0 - 1,2 m a budou na něm po 100 – 150 m rozmístěny kontrolní 

drenážní šachtice (celkem 6ks). Hloubku je nutno operativně přizpůsobit obnažené stávající drenáži tak, aby 

voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,5%. Trasa melioračního drénu je vedena v nezpevněné ploše 

mimo navrhované oplocení tělesa dálnice D55. Drén se zaústí do nově navržené šachty na přeložce 

stávajícího melioračního sběrače (SO 333) pod mostem SO 205. 
 

 

SO 383 – Úpravy meliorací v km 6,150 – 6,650 VPRAVO 

Nová dálnice D55 v km 6,150 – 6,700 prochází územím plošně meliorovaných pozemků. Tyto budou 

výstavbou dálnice D55 dotčeny. Proto je navrženo provedení sběrného drénu vedeného vpravo podél 

dálničního tělesa v celkové délce 515,0 m, a to z perforovaného plastového potrubí DN160 délky 125,0 m a 

DN 200 délky 390,0 m. Sběrný drén bude dle možnosti veden v hl. 1,0 - 1,2 m a budou na něm po 100 – 150 

m rozmístěny kontrolní drenážní šachtice (celkem 4ks). Hloubku je nutno operativně přizpůsobit obnažené 

stávající drenáži tak, aby voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,5%. Trasa melioračního drénu je 

vedena v nezpevněné ploše mimo navrhované oplocení tělesa dálnice D55. Drén se zaústí do nově navržené 

šachty na přeložce stávajícího melioračního sběrače (SO 333) pod mostem SO 205. 

 

Návrh odvedení vody z rýhy a stabilizace podloží  v rámci realizace výše uvedených vodních děl. 

V případě výskytu hladiny podzemních vod ve výkopu bude pod pískovým ložem zřízena drenážní vrstva tl. 

0,05 – 0,15 m ze štěrkodrti (frakce 16 – 32 mm) s drenážním potrubím DN 80. Tato drenáž bude po ukončení 

pokládky potrubí zaslepena. V zářezech dálničního tělesa se předpokládá zastižení pozemní vody ve výkopu. 

Během výstavby se předpokládá povrchové čerpání z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších 

místech drenážní rýhy. Přitékající voda bude čerpána do funkční silniční kanalizace, nebo příkopu. Podélnou 

odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí zhotovitel stavby po ukončení stavby zaslepit a uvést podložní 

vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby trubních vedení nesmí zůstat v podzemí žádný podélný ani 

příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě. 

 

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracovala společnost  VIAPONT, s.r.o., IČ 

46995447, Vodní 258/13, 602 00 Brno, objekty vodních děl ověřil Ing. Jiří Švestka, autorizovaný inženýr 

pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 1001025, pod zakázkovým číslem 2180, z 04/2019, 

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi. 
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Podle čl. II. Přechodná ustanovení bodu 12. zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony se předmětné stavební řízení považuje za navazující řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění účinném ode dne 1. 1. 2018, a stavební úřad postupuje též podle § 9b až 9e 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 1. 2018.  

 

Vodoprávní úřad upozorňuje, že se jedná o záměr podléhající posuzování vlivů na životní prostředí, pro 

který bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a 

IPPC souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pod č.j. 

570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.08.2006, a  souhlasné závazné stanovisko č.j. 47440/ENV/15  z 

09.07.2015  vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem výkonu státní správy VIII, Olomouc k 

ověření souladu stanoviska č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006 s požadavky právních 

předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13.12.2011, 

závazné stanovisko obsahuje podmínky pro navazující řízení. 

 

Dokumenty pořizované v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí, které 

se zveřejňují podle ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů jsou dostupné a lze se s nimi seznámit v informačním systému EIA České republiky na  

internetových stránkách www.cenia.cz/eia (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8027). 

 

S níže uvedenými dokumenty, pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní 

prostředí,  je možno se seznámit ve spisové dokumentaci uložené u zdejšího vodoprávního úřadu: 

 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané 

Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 

č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006, platnost 2 roky, 

 souhlasný závěr zjišťovacího řízení č.j. 62596/ENV/08 z 2.9.2008 k prodloužení platnosti 

stanoviska č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006, k  posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí, vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem 

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC pod, platnost prodloužena do 31.8.2010, 

 prodloužení platnosti stanoviska č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006 k  

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydaného Ministerstvem životního 

prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, prodloužení platnosti 

vydáno týmž správním orgánem pod č.j. 46212/ENV/11 ze 7. 6.2011, platnost prodloužena do 

31.8.2015, 

 souhlasné sdělení č.j.  45038/ENV/15 z 9.7.2015 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, 

Odboru výkonu státní správy VIII, Olomouc k žádosti o vydání závazného stanoviska k ověření 

změn záměru “Rychlostní komunikace R55, stavba 5501 Olomouc – Kokory”,  nedošlo ke 

změnám, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, závazné stanovisko 

se nevydává, 

 souhlasné závazné stanovisko č.j. 47440/ENV/15  z 9. 7. 2015  Ministerstva životního prostředí 

ČR, Odboru výkonu státní správy  VIII, Olomouc k ověření souladu stanoviska č.j. 

570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006 s požadavky právních předpisů, které 

zapracovávájí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13.12.2011, závazné 

stanovisko obsahuje podmínky pro navazující řízení, 

 prodloužení platnosti č.j. MZP/2019/570/923, sp. zn.: ZN/MZP/2019/710/336 ze dne 30.7.2019, 

kterým se prodlužuje do 30.7.2024 platnost stanoviska EIA, vydaného Ministerstvem životního 

prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC pod č.j. 

570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 dne 31.8.2006. 
 

Současně s oznámením o zahájení stavebního řízení se postupem podle ust. § 25 správního řádu (vyvěšením 

na úřední desce) zveřejňuje i žádost o vydání stavebního povolení  ze dne 01.07.2020.  

 

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, vodoprávní úřad 

http://www.cenia.cz/eia
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8027
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upouští ve smyslu ustanovení  § 112 odst. 2 stavebního zákona  a ustanovení § 115 odst. 8 a 9 vodního 

zákona od místního šetření a ústního jednání.  

 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit 

na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou 

listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo 

území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu 

identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit 

doklad opravňující k jednání za právnickou osobu 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

Při vymezování okruhu účastníků řízení ve věci vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval 

podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. 

 

Účastníky řízení jsou: 

• Dle § 109 písm. a) stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 

140 00 Praha 4, v zastoupení spol. VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, Brno-střed, Staré Brno, 602 00  

Brno 2. 

• Dle § 109 písm. b), c) a d) vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná 

práva k těmto nemovitostem – viz rozdělovník. 

• Dle § 109 písm. e) a f) vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto 

nemovitostem (tito účastníci se podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb 

podle katastru nemovitostí) - viz rozdělovník. 

• Dle § 115 odstavce 4 vodního zákona - účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu 

může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, 

pokud tento zákon nestanoví jinak – jsou jimi Obce Velký Týnec, Obec Grygov, Obec Krčmaň, Obec 

Majetín. 

• Dle § 115 odstavce 5 vodního zákona - účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy 

se řízení dotýká vodního toku – je jím Povodí Moravy, s.p.  
 

 

II.                                      Uplatnění námitek a závazných stanovisek 

 

Účastníci stavebního řízení mohou své námitky, popř. důkazy, a dotčené orgány mohou svá závazná 

stanoviska uplatnit u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení vodního 

hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, v souladu s ustanovením § 115 odst. 9 vodního zákona 

 

nejpozději do 30  dnů  

od zveřejnění tohoto oznámení o zahájení stavebního řízení na úřední desce Magistrátu města 

Olomouce. 
Účastníci řízení mohou své námitky či jiné návrhy podat písemně nebo ústně do protokolu.  

Dotčené orgány musí svá závazná stanoviska uplatnit písemně.  

 

Vodoprávní úřad tímto zároveň žádá Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní 

správy VIII, Olomouc o vydání závazného stanoviska dle ust. § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a to do 30 dnů po doručení tohoto oznámení.  
 

Poučení:  
Podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 9 vodního zákona k závazným stanoviskům 

dotčených orgánů a námitkám účastníků řízení, které budou uplatněny později než ve shora určené lhůtě, 

nebude přihlédnuto.  

 

Do všech podkladů rozhodnutí, včetně dokumentace pro stavební řízení, závazných stanovisek, vyjádření a 

rozhodnutí dotčených orgánů lze nahlédnout  na Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, 

oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, 4. nadzemní podlaží, dveře č. 4.31, u 
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oprávněné úřední osoby s tím, že doporučujeme využít úřední dny pondělí a středa 9,00 – 11,00, 13,00 - 

16,00 hod.  V ostatní dny lze nahlédnout do podkladů rozhodnutí po předešlé domluvě. 

 

Podle ustanovení § 114 odstavce 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 

dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 

právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 

projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 

zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se 

nepřihlíží. 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního 

opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

 

III.                                    Informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení 
 

Podle ust. § 9c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  (dále 

také jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru veřejnost. 

Předmět tohoto navazující řízení je specifikován v bodě I. tohoto oznámení.  

Veřejnost může připomínky k záměru uplatnit ve lhůtě nejpozději  

 

do 30 dnů  

 

od zveřejnění tohoto oznámení o zahájení stavebního řízení na úřední desce Magistrátu města 

Olomouce.  

Oznámení o zahájení stavebního řízení se podle ust. § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. považuje za 

zveřejněné vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Olomouce.  

 

K později uplatněným připomínkám veřejnosti nebude přihlédnuto. 

 

Do podkladů rozhodnutí, včetně dokumentace pro navazující stavební řízení, závazných stanovisek, 

vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů může veřejnost nahlédnout po dobu vyvěšení oznámení o zahájení 

společného územního a stavebního řízení na úřední desce, a to u Magistrátu města Olomouce, odboru 

životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, 4. nadzemní podlaží, 

dveře č. 4.31, u oprávněné úřední osoby s tím, že doporučujeme využít úřední dny pondělí a středa 9,00 – 

11,00, 13,00 - 16,00 hod.  V ostatní dny lze nahlédnout do podkladů rozhodnutí po předešlé domluvě. 

 

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí stavebnímu úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto 

oznámení o zahájení stavebního řízení, stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčený územní 

samosprávný celek, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb. (tj. 

právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání 

ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná 

činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1 

zákona č. 100/2001 Sb., případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 citovaného zákona, nebo 

kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob).   

 

Podle ustanovení § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím 

řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., a to i v 

případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni (§ 9c odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.). 

 

Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. doloží dotčená veřejnost v podání 

písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4  § 9c  zákona č. 100/2001 Sb. 
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K vodoprávnímu řízení bylo předloženo: 
- Žádost o stavební povolení k vodním dílům ze dne 1.7.2020, 

- projekt stavby, který vypracovala společnost  VIAPONT, s.r.o., IČ 46995447, Vodní 258/13, 602 00 

Brno, objekty vodních děl ověřil Ing. Jiří Švestka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

ČKAIT – 1001025, pod zakázkovým číslem 2180, z 04/2019, 

- plná moc, 

- plán kontrolních prohlídek, 

- osvědčení o autorizaci, 

- územní rozhodnutí č. 134/2015, vydané MMOl, odb. stavebním, odd. územně správním pod č.j. 

SMOL/242323/2015/OS/US/Sem dne 21.12.2015 s nabytím právní moci dne 23.01.2016, 

- závazné stanovisko vydané MMOl, odb. stavebním, odd. územně správním (§ 15 odst. 2 stavebního 

zákona) č.j. SMOL/019218/2019/OS/US/Sem ze dne 21.01.2019, 

- prohlášení o souladu územního rozhodnutí o umístění stavby a geometrických plánů  vydaný Krajským 

úřadem Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, odd. silničního hospodářství pod 

č.j. KUOK 106253/2020, sp. zn. KÚOK/105766/2020/ODSH-SH/131 ze dne 07.10.2020. 

 

Závazná stanoviska a souhlasy- 

- souhlasné závazné stanovisko MMOl, odb. životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy 

odpadů, jako dotčeného orgánu v oblasti odpadového hospodářství, č.j.  

SMOL/327386/2019/OZP/OOSSO/Jah, sp. zn. S-SMOL/300393/2019/OZP , ze dne 11.12.2019, 

- souhlasné závazné stanovisko MMOl, odb. životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy 

odpadů,  jako dotčeného orgánu ochrany ovzduší č.j. SMOL/330313/2019/OZP/OOSSO/Hyb ze dne 

17.12.2019, sp. zn. S-SMOL/300254/2019/OZP, 

- prohlášení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Odd. 

silničního hospodářství č.j./sp.zn. KUOK 106253/2020/KÚOK/105766/2020/ODSH-SH/131 ze 

7.10.2020,  

- souhlasné závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje č.j. KHSOC/36612/2020/OC/HOK z 5.10.2020, 

- souhlasné závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje č.j. HSOL-695-2/2019 z 6.2.2019, 

- souhlasné závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, čj.: 011071-18-

701 ze dne 14.9.2018,  

- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva dopravy ČR, Odboru pozemních komunikací, Nábř, L. 

Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zn. 175/2019-120-SSU/3 ze 4.2.2020, 

- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odboru ochrany 

územních zájmů,sp. zn.: 92099/2019-1150-OÚZ-BR Brno,  MO 147097/2019-1150, z 15.5.2019, 

- souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaný Ministerstvem životního prostření ČR, Odborem  

       obecné ochrany přírody a krajiny, Praha č.j. 24122/ENV/14 1331/610/14 z 1.4.2014, 

- souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního 

 hospodářství, Olomouc sp. zn.: KÚOK/12466/2019/ODSH-SH/131, č.j.: KUOK 19347/2019 ze dne 25.

 2. 2019, 

- koordinované závazné stanovisko vydané Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a 

životního prostředí, Přerov, sp. zn. MMPr/023182/2019 /STAV/ZP/Mac,  

Č.j.MMPr/023182/2019/STAV/ZP/ Mac, ze dne 14.3.2019, 

- souhlas podle § 17 vodního zákona formou závazného stanoviska vydaný MMOl, odb. životního 

       prostředí,  odd. vodního hospodářství  č.j. SMOL/036037/2020/OZP/VH/Huc ze dne 05.02.2020,  

       spisová značka: S-  SMOL/021064/2020/OZP. 
 

Rozhodnutí –  

- rozhodnutí o povolení výjimky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a 

zemědělství č.j. KUOK 62814/2019 z 24.6.2019, SpZn: KÚOK/38367/2019/OŽPZ/7498, 

- rozhodnutí – souhlas s přemístěním kulturní památky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru 

sportu, kultury a památkové péče, odd. památkové péče č.j. KUOK 59666/2020 z 2.6..2020, 

SpZn:KÚOK/47263/2020/OSR/7290, 

- rozhodnutí o povolení připojení, úpravy připojení a zřízení sjezdu vydané  MMOl, odboru stavebního, 

odd. státní správy na úseku pozemních komunikací č.j. SMOL/175324/2020/OS/PK/Bed z 21.7.2020, 

pravomocné 18.8.2020, 

- rozhodnutí Obecního úřadu Majetín o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č.j.  OMA/551/20-

3 z 9.4.2020, 
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- rozhodnutí Obecního úřadu Velký Týnec o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č.j. 

41/2020/PD z 5.3.2020, pravomocné 22.3.2020, 

- rozhodnutí Obecního úřadu Velký Týnec o povolení zřízení připojení PK ke stávající MK Krčmaň – 

Grygov č.j. VT- 1468/2020/MK z 6.8.2020, pravomocné dne 24.8.2020, 

- rozhodnutí Obecního úřadu Krčmaň o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 5.5.2020, 

keré 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 č.j. 

570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006, platnost 2 roky, 

- souhlasný závěr zjišťovacího řízení č.j. 62596/ENV/08 z 2.9.2008 k prodloužení platnosti stanoviska č.j. 

570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006, k  posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí, vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí 

a IPPC pod, platnost prodloužena do 31.8.2010, 

- prodloužení platnosti stanoviska č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006 k  posouzení 

vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem 

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, prodloužení platnosti vydáno týmž správním orgánem pod 

č.j. 46212/ENV/11 ze 7. 6.2011, platnost prodloužena do 31.8.2015, 

- souhlasné sdělení č.j.  45038/ENV/15 z 9.7.2015 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, Odboru 

výkonu státní správy VIII, Olomouc k žádosti o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru 

“Rychlostní komunikace R55, stavba 5501 Olomouc – Kokory”,  nedošlo ke změnám, které by mohly 

mít významný negativní vliv na životní prostředí, závazné stanovisko se nevydává, 

- souhlasné závazné stanovisko č.j. 47440/ENV/15  z 9. 7. 2015  Ministerstva životního prostředí  ČR, 

Odboru výkonu státní správy  VIII, Olomouc k ověření souladu stanoviska č.j. 

570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006 s požadavky právních předpisů, které zapracovávájí 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13.12.2011, závazné stanovisko obsahuje 

podmínky pro navazující řízení, 

- prodloužení platnosti č.j. MZP/2019/570/923, sp. zn.: ZN/MZP/2019/710/336 ze dne 30.7.2019, kterým 

se prodlužuje do 30.7.2024 platnost stanoviska EIA, vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR, 

Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC pod č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 dne 

31.8.2006. 

 

Souhlasy se stavbou od vlastníků dotčených pozemků a staveb - 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, souhlas se nedokládá – pro získání potřebných 

práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný záměr je dle § 170 zákona. č. 183/2006 Sb. stanoven účel 

vyvlastnění zákonem.  

 

Ostatní stanoviska, vyjádření a smlouvy - 

- stanovisko  Ministerstva vnitra ČR, Odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a 

dopravního inženýrství, č. j.: MV- 36552-2/OBP-2019 ze 7.3.2019, 

- souhlasné stanovisko SŽDC, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, č.j. 954/2018-

SŽDC-OŘ OLC-OPS/SrO z 29.1.2019, 

- souhlasné vyjádření Státní plavební správy - pobočky Přerov zn. 200/PR/19 z 8.2.2019, 

- souhlasné vyjádření Řizení letového provozu České republiky, sekce centrální logistiky, zn. 

3434/2020/RLPCR  z 24.3.2020, 

- souhlasné stanovisko správce povodí a správce toků Povodí Moravy, s.p., Brno, zn.  PM-

12434/2019/5203/Fi        ze dne 10.7.2019, 

- souhlas s kácením břehového porostu  Povodí Moravy, s.p., Brno, zn.  PM-16363/2020/2104/Ju ze dne 

29.4.2020, 

- vrácení dokumentace bez vyjádření – Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj 

se sídlem v Ostravě zn. V10-2019-22 z 15.2.2019, 

- souhlasné stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava, zn. 142190007  z 26.2.2019, 

- souhlasné vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i. zn. ARÚB/1773/19 

z 1.4.2019,  

- souhlasné vyjádření Státního pozemkového úřadu, Praha, Krajského pozemkového úřadu pro 

Olomoucký kraj, adresa Blanická 383/1, Olomouc, PSČ 77200 a SPÚ Odboru vodohospodářských 
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staveb Brno k trvalým a dočasným záborům, k technické ifrastruktuře a z hlediska dotčení melioračních 

staveb zn. SPU 488188/2019/Chrom z 2.12.2019, 

- souhlasné vyjádření Obce Majetín k PD pro SP a k souladu s povodňovým plánem obce zn. 

OMA/127/19 z 12.2.2019, 

- souhlasné vyjádření Obce Velký Týnec k PD pro SP a k souladu s povodňovým plánem obce a k dotčení 

inženýrských síti zn. VZ-238/2019 z 18.2.2019, 

- souhlasné vyjádření Obce Grygov k PD pro SP č.j. Gr/112/19 z 27.3.2020, 

- vyjádření Obce Kokory  k PD pro SP  č.j. 115/2019  ze 14.3.2019, 

- souhlasné vyjádření Obce Krčmaň k PD pro SP z 31.3.2020, 

- souhlasné vyjádření Obce Krčmaň k souladu PD s povodňovým plánem obce  ze 7.3.2020, 

- souhlasné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství  

      č.j.: KUOK 34516/2019 z 16. 4. 2019,  Sp.Zn.: KÚOK/32663/2019/OŽPZ/7149,  

- vyjádření MMOl, odb. životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. 

SMOL/014590/2020/OZP/PKZ/Kol z 15.01.2020, sp.zn. S-SMOL/300395/2019/OZP, 

- souhlasné vyjádření MMOL, Odboru památkové péče č.j. SMOL/302744/2019/OPP/Ne z 18.11.2019, 

sp. zn. S-SMOL/300394/2019/OPP, 

- posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska MMOl, odb. životního prostředí, odd. vodního 

hospodářství, č.j. SMOL/037482/2020/OZP/VH/Huc z 11.3.2020, sp.zn. S-SMOL/300392/2019/OZP,  

- stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Odboru služby dopravní 

policie, Olomouc č.j. KRPM-13927-1/ČJ-2019-1400DP ze 17.1.2020, 

- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Olomouc  zn. SSOK -CE 2226 / 2019 /CF 

z 10.6.2019. 

 

Vyjádření vlastníků a provozovatelů inž. sítí k jejich dotčení, přeložkám a k jejich existenci: 

Dotčení vlastnící a prvozovatelé - 

- Moravská vodárenská, a.s., Olomouc, zn. OL/B/12552/190220/gr z 3.2.2020 (vyjádření k SŘ),  

- České Radiokomunikace a.s., Praha, zn. UPTS/OS/241245/2020 z 18.3.2020 (vyjádření a všeobecné 

podmínky ochtany SEK), 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, č.j.: 584098/19 z 28.3.2019,  

- GridServices, s.r.o., Brno,  zn. 5002126306 z e 7.5.2020 (stanovisko k povolení stavby), 

- Dial Telecom, a.s., Praha, zn. CR773612 z 6.4.2020 (souhlas s povolením stavby), 

- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 1108243236 z 9.4.2020 (souhlas s územním a stavebním řízením),  

- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 0101314768 z 22.5.2020( sdělení k existenci energetického zařízení, sítě 

pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku spol, ČEZ Distribuce, 

a.s.),  

- ČEPS, a.s., Praha  souhlas se stavbou zn. 233/20/BRN, 12/202014730/Še z 12.3.2020  

- Obec Velký Týnec, zn. VZ-238/2019 z 18.2.2019 (souhlasné vyjádření k PD pro SP a k souladu s 

pododňovým plánem obce a k dotčení inženýrských síti), 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, č..j. E11287/20 z 10.3.2020 (vyjádření a stanovení podmínek pro 

udělení souhlasu pro umístění stavby v ochranném pásmu TI),  

- SITEL, spol. s r.o., Praha,  zn. 1111804439/LL z 30.3.2020- vyjádření k PD pro SP a zn. 1111804439 ze 

4.10.2018 ( vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení), 

- Optiline a.s., Brno v zastoupení spol. SITEL, spol. s r.o., Praha,   zn. 1411804439/LL z 30.3.2020 – 

souhlasné vyjádření k PD pro SP, a zn. 1411802063 ze 4.10.2018 (vyjádření k existenci technické 

infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení), 

- Telia Carrier Czech Republic a.s., Praha, zn. 1311802595/LL z 26.3.2020 (souhlasné vyjádření k PD pro 

SP) a zn. 1311802595 ze 4.10.2018 (vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním 

stavebního povolení), 

- itself s.r.o., Brno, ze dne 16.3.2020 pod č.: 20/001437 (souhlasné vyjádření k PD pro SP),   

- AGRA Velký Týnec, a.s. z 22.2.2019, z 20.2.2020 doplněné e-mailem z 24.2.2020, 

- PETRA s.r.o., Praha, e-mail z 8.6.2020. 

 

Vlastnící a provozovatlé, u kterých nedojde k dotčení: 

- NET4GAS, s.r.o., Praha, zn. 2465/20/OPV/N z 12.3.2020, 

- MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou, č.j. 2018/09/13930 ze dne 7.9.2018, 

- ČD – Telematika a.s., Praha, zn. 09437/2018-O z 12.9.2018,  

- Vodafon Czech Republic a.s., zn. 200311-1846155506 z 13.3.2020, 
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- TV-MAJ, s.r.o., Majetín z 20.9.2018, 

- Obec Majetín zn. OMA/1111/18 z 20.9.2018, 

- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zn. 2017/ID606068575/Kv-S5 z 20.9.2018, 

- UPC Česká republika, s.r.o., Praha v zastoupení spol. InfoTel, spol. s r.o., Brno, č. Žádosti E004171/20 

ze dne 12.3.2020, 

- Obec Čelechovice č.j. ObČel-482/2018 z 11.10.2018. 
 

Smlouvy o přeložkách a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících se stavbou “D55  5501 
Olomouc-Kokory”: 

- smlouva o přeložce hlavního odvodňovacího zařízení v rámci SO 331 – Přeložka zatrubnění v km 2.362 

uzavřená s ČR – Státním pozemkovým úřadem, Praha,  Ev.č. SPÚ: 0166-M-19-206, podepsaná  

16.4.2020, 

- smlouva o SO 320.2 Pročištění potoka Loučka uzavřená s Povodím Moravy, s.p., Brno,  číslo smlouvy 

ŘSD ČR: 0330/Man, číslo smlouvy Povodí Moravy, s.p.: 672/2020-SML,  podepsaná  15.4.2020, 

- smlouva o  udělení  souhlasu Statutárního města Olomouc, jako vlastníka vodovodu,  pro “SO 340  

Přeložka vodovodu v km 1,400–1,800” č. OMAJ-EM/INO/001251/2020/Hrb, č.j. 

SMOL/129483/2020/OMAJ/EM/Hrb, sp. zn. S-SMOL/094288/2020/OMAJ, podepsaná 29.6.2020, 

- smlouva se spol. ČEPS, a.s., Praha, o komplexním zajištění přípravy a zřizování přeložky(-ek) vedení 

přenosové soustavy č. smlouvy ČEPS: 9201900037, podepsaná 19.12.2019, 

- smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie uzavřená se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín číslo Z_S14_12_8120072272, podepsaná 

22.1.2020, 

- dohoda mezi Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 

organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje a Obcí Velký Týnec ve věci 

údržby optického kabelu, podepsaná 19.12.2019, 

- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízenía úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřená se spol. 

GridServices, s.r.o., Brno, číslo smlouvy ŘSD ČR 19-2180, číslo smlouvy GasNet 4000223521, 

podepsaná 28.6.2019. 
 

 

 

 

otisk razítka 

 

 Ing. Hana Zvoníčková 

vedoucí oddělení vodního hospodářství 

 

 

 

 

Příloha: 

- žádost o stavební povolení 

(s přílohami žádosti o stavební povolení  je možno se seznámit ve spisové dokumentaci uložené u zdejšího 

vodoprávního úřadu)  
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V souladu s ustanovením 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů v platném znění, a ustanovením § 115 odst. 9 vodního zákona je oznámení 

tohoto navazujícího řízení oznamováno 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 Velký Týnec, Obecního úřadu Grygov a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu a výše 

uvedených obecních úřadů. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: _____________________                              Sejmuto dne: _______________________ 

 

 

 

Rozdělovník: 

Doručí se 

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a, b), c) a d) stavebního zákona doporučeně do vlastních 

rukou na dodejku: 

stavebník 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00  Praha 4, v zastoupení: spol. 

VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, Brno-střed, Staré Brno, 602 00  Brno 2  
 

vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem: 

- AGRA Velký Týnec, a. s., Bystřická 704, Velký Týnec, 783 72  Velký Týnec 1 

- Centrum Olympia Olomouc, a.s., Kateřinská 466/40, Praha 2-Nové Město, 120 00  Praha 2 

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02  Děčín 2 

- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 

- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Vinohrady, Židenice, 628 00  Brno 28 

- Obec Krčmaň, Kokorská 163, Krčmaň, 779 00  Olomouc 9 

- Obec Majetín, Lipová 25, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

- Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72  Velký Týnec 1 

- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

- PETRA s.r.o., Podleská 1546/1a, Praha 22-Uhříněves, 104 00  Praha 114 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

- Římskokatolická farnost Majetín, Náves 77, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4-Michle, 140 00  Praha 4 

- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00  

Olomouc 9 

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, 130 00  Praha 3 

- Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, Praha 3-Strašnice, 130 00  Praha 3 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00  Praha 414 

- Tršická zemědělská, a.s., Tršice 75, 783 57  Tršice 

- Zemědělské družstvo Kokory, Kokory 381, 751 05  Kokory 

- OLDŘICH BAĎURA, Včelín 419, Kojetín I-Město, 752 01  Kojetín 

- RADOMÍR BĚHAL, Staškova 549/11, Holice, 779 00  Olomouc 9 

- JOSEF BRÁZDA, Náves 57, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

- MARIE BRÁZDOVÁ, Náves 57, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

- RUDOLF CYPRICH, Hranická 29/4, Přerov II-Předmostí, 751 24  Přerov 4 

- LENKA DOSTÁLOVÁ, Husova 887/9, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- MARTIN GREGŮREK, Fischerova 689/25, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 

- Ing. VLADIMÍR GREGŮREK, Náves 133, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

- HANA GROFKOVÁ, Janského 554/3, Povel, 779 00  Olomouc 9 

http://www.olomouc.eu/


 16 

- MARCELA GROSSMANNOVÁ, Boční 798/4, Holice, 779 00  Olomouc 9 

- KATEŘINA HLAVINKOVÁ, Krčmaňská 479, Velký Týnec, 783 72  Velký Týnec 1 

- Bc. RNDr. MIROSLAV HOFSCHNEIDER, Mlýnská 523, 798 17  Smržice 

- STANISLAV HORÁK, Přáslavice 10, 783 54  Přáslavice 

- JARMILA KLABALOVÁ, Na Zábraní 33, Vsisko, 783 72  Velký Týnec 1 

- Ing. ZBYNĚK KNOP, Obránců míru 1365, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1 

- Ing. ZDISLAVA KNOPOVÁ, Obránců míru 1365, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1 

- PETR KOBLIHA, Ke Království 107, Krčmaň, 779 00  Olomouc 9 

- KAREL KUČERA, Na chmelnici 342, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

- LUDMILA LESKOVJANOVÁ, Sekerská 51, Drmoul, 353 01  Mariánské Lázně 1 

- KAREL LOVEČEK, Seifertova 491/2, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

- MILUŠE MÁLKOVÁ, Na Hrázi 1735, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1 

- MÍLA MINAŘÍKOVÁ, Na Vozovce 371/29, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 

- ANNA NAVRÁTILOVÁ, Rožňavská 669/10, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 

- HANA PATAJOVÁ, Na Letné 623, 783 53  Velká Bystřice 

- JAROSLAVA PEŠÁKOVÁ, Podolí 9, 751 16  Želatovice 

- Františka Plšková, neznámá 0, Javorník – doručení veřejnou vyhláškou 

- Bc. JAROSLAV ŘÍMSKÝ, V Podlesí 126, 783 73  Grygov 

- FRANTIŠEK SCHUBERT, Tovární 575/33a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

- VĚRA SCHWANZEROVÁ, Na chmelnici 418, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

- IVAN SLAVOV, Přichystalova 1055/68, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

- Mgr. ILJA SPURNÝ, Tovéř 144, 783 16  Dolany u Olomouce 

- BOŽENA STEJSKALOVÁ, Chaloupky 167, Velký Týnec, 783 72  Velký Týnec 1 

- HANA STEJSKALOVÁ, Na kopci 49, Velký Týnec, 783 72  Velký Týnec 1 

- MIROSLAV SUCHÁNEK, Náves 10, Krčmaň, 779 00  Olomouc 9 

- PAVEL SVOZIL, Na návsi 501, Velký Týnec, 783 72  Velký Týnec 1 

- Ing. LUBOMÍR ŠMÍDA, Polní 400, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

- Ing. MARTIN ŠMÍDA, Na Výsluní 157, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 

- Ing. LUĎKA ŠTĚDRONSKÁ, Meliorační 437, 252 62  Horoměřice 

- STANISLAV ŠŮSTEK, Metelkova 1494/11, 664 34  Kuřim 

- MARIE ŠVÉDOVÁ, Velký Týnec č.evid. 170, 783 72  Velký Týnec 1 

- MIROSLAV TITZ, Zedníkova 62/21, Radíkov, 779 00  Olomouc 9 

- Ing. MILAN TRNKAL, Podvalí 202, Tovačov I-Město, 751 01  Tovačov 

- Ing. JIŘÍ UCHYTIL, Podolské nábřeží 20/22, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47 

- TOMÁŠ VAHALÍK, Nad Šárkou 1571/21, Praha 6-Dejvice, 160 00  Praha 6 

- ELIŠKA VEČERKOVÁ, Oldřichov 117, Jeníkov, 417 24  Oldřichov u Duchcova 

- MILOSLAVA WOJNAROVÁ, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Ing. RADIM WRANA, Lužice 128, 785 01  Šternberk 1 

 

účastníci dle § 115 odstavce 5 vodního zákona 

správce toku  

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

 

ostatní účastníci stavebního řízení veřejnou vyhláškou 

- vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a  Obecních úřadů Krčmaň, Majetín, Velký 

Týnec a Grygov:  

1. účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením 

pozemků a staveb podle katastru nemovitostí): 

K.ú. Krčmaň - parc. č. 509/35 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/123 v k.ú. 

Krčmaň, 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, orná půda, parc. č. 509/131 v k.ú. Krčmaň, obec 

Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/132 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/133 v 

k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/134 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, 

parc. č. 509/135 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/141 v k.ú. Krčmaň, obec 

Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/142 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/143 v 

k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/144 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, 

parc. č. 510/48 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 510/49 v k.ú. Krčmaň, obec 
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Krčmaň, orná půda, parc. č. 513/10 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, ostatní plocha, parc. č. 

514/308 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/32 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, 

orná půda, parc. č. 527/38 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/102 v k.ú. 

Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/106 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, 

parc. č. 527/107 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/108 v k.ú. Krčmaň, obec 

Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/109 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/112 v 

k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/161 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, 

parc. č. 545/1 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 545/62 v k.ú. Krčmaň, obec 

Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/2 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/9 v 

k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/60 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, 

parc. č. 620/63 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/68 v k.ú. Krčmaň, obec 

Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/69 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, 

K.ú. Majetín - parc. č. 816/157 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/177 v k.ú. 

Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/31 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. 

č. 1027/65 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/67 v k.ú. Majetín, obec 

Majetín, orná půda, parc. č. 1027/84 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/85 v 

k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/99 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, 

parc. č. 1027/100 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/106 v k.ú. Majetín, obec 

Majetín, orná půda, parc. č. 1029/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1030/51 

v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1032/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, lesní 

pozemek, parc. č. 1216/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1218/1 v k.ú. 

Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1218/3 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní 

plocha, parc. č. 1223 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1224 v k.ú. Majetín, 

obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1225 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 

1243/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1243/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, 

ostatní plocha, parc. č. 1255/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/3 v k.ú. 

Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/4 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. 

č. 1255/5 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/6 v k.ú. Majetín, obec Majetín, 

orná půda, parc. č. 1255/7 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/8 v k.ú. 

Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/9 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. 

č. 1255/10 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/11 v k.ú. Majetín, obec 

Majetín, orná půda, parc. č. 1255/12 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/13 v 

k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/14 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, 

parc. č. 1255/23 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/24 v k.ú. Majetín, 

obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/26 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 

1255/27 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/28 v k.ú. Majetín, obec Majetín, 

orná půda, parc. č. 1255/29 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/30 v k.ú. 

Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/31 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní 

plocha, parc. č. 1255/32 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/33 v k.ú. 

Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/34 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. 

č. 1255/35 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/36 v k.ú. Majetín, obec 

Majetín, orná půda, parc. č. 1255/37 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/38 v 

k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/39 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, 

parc. č. 1255/41 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/47 v k.ú. Majetín, obec 

Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/48 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 

1255/51 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, 

K.ú. Velký Týnec - parc. č. 32/1 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 

32/2 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 32/3 v k.ú. Velký Týnec, 

obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 32/4 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní 

plocha, parc. č. 32/8 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 32/9 v k.ú. 

Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1730/6 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký 

Týnec, orná půda, parc. č. 1730/71 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 

1730/100 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1804/1 v k.ú. Velký Týnec, 

obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1806/1 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní 

plocha, parc. č. 1807/14 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1817/1 v k.ú. 

Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/4 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký 

Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/5 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, 
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parc. č. 1817/6 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/7 v k.ú. 

Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/8 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký 

Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/9 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, 

parc. č. 1817/10 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/11 v k.ú. 

Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1826/7 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký 

Týnec, orná půda, parc. č. 1826/12 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 

1826/13 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/17 v k.ú. Velký Týnec, 

obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/27 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná 

půda, parc. č. 1827/11 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, zastavěná plocha a nádvoří, parc. 

č. 1827/29 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/32 v k.ú. Velký 

Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/40 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, 

orná půda, parc. č. 1827/43 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/46 v 

k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/47 v k.ú. Velký Týnec, obec 

Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/49 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, 

parc. č. 2001/7 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/8 v k.ú. Velký 

Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/9 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, 

orná půda, parc. č. 2001/10 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/11 v 

k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/19 v k.ú. Velký Týnec, obec 

Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/20 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, 

parc. č. 2001/21 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/34 v k.ú. Velký 

Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/35 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, 

orná půda, parc. č. 2001/38 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 

2001/39 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda 

Dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí  

 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00  Praha 9 

 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 

 GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

 OPTILINE a.s., Mlýnská 22/4, Praha 6-Bubeneč, 160 00  Praha 6 

 

2.  Veřejnost  podle § 9b zákona č. 200/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

 

3. Podle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona 

 Obec Grygov, Šrámkova 19, 78373 Grygov 

 Obec Krčmaň, Kokorská 163, Krčmaň, 779 00  Olomouc 9 

 Obec Majetín, Lipová 25, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

 Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72  Velký Týnec 1 

 

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí): 

- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a 

státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje - Úřad územního 

plánování, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a 

zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1-Nové Město, 110 00  

Praha 1 

- Ministerstvo životního prostředí, IČO: 00164801, Vršovická 1442/65, Praha 10-Vršovice, 100 00  Praha 

10 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

- Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

- Obecní úřad Majetín, IČO: 00299197, Lipová 25, Majetín, 751 03  Brodek u Přerova 

- Obecní úřad Velký Týnec, IČO: 00299669, Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72  Velký Týnec 1 

- Obecní úřad Krčmaň, IČO: 00575640, Kokorská 163, Krčmaň, 779 00  Olomouc 9 

- Obecní úřad Grygov. IČO: 00298875, Šrámkova 19, 78373 Grygov 
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- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 

Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00  Praha 6 

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, 

Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 

524/91, Povel, 779 00  Olomouc 9 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Odbor strategického rozvoje kraje, územního 

plánování a stavebního řádu, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00  Brno 2 

- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, 

Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Magistrát města Olomouce, Odbor strategie a řízení, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 

34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní 

náměstí 410/25, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

- Obec Kokory, Kokory 57, 751 05  Kokory 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

- Státní plavební správa - pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, Přerov I Město, 750 02  Přerov 2 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 

00  Praha 28 

- spis 
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