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ROZHODNUTÍ
veřejnou vyhláškou
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a 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, na základě vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona vydává žadateli,
kterým je Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669, zastoupená na základě plné
moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO:
28597044
1.

povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona do recipientu (hlavní odvodňovací zařízení ID vodní linie 15000694).

Údaje o místu vypouštění odpadních vod do vod povrchových:
− pozemek parc.č. 622/134 v k.ú. Olbramice u Vilémova, obec Olbramice
− orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1117053.0690 a
Y:565001.1965
− recipient – hlavní odvodňovací zařízení - ID vodní linie 15000694 (bezejmenný tok)
− číslo hydrologického pořadí povodí: 4-12-01-002
Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových:
− čistírna odpadních vod – mechanicko-biologická
− způsob čištění: nízkozatěžovaná aktivace s nitrifikací a s aerobní stabilizací kalu
− počet napojených EO: 205
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Údaje o množství vypouštěných vod:
prům. 0,4 l/s
max. 0,7 l/s

max. 1152 m3/měsíc

max. 14016 m3/rok

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod do vod povrchových:
Ukazatel

„p“ mg/l

„m“ mg/l

bilance t/rok

CHSKCr

110

170

2,350

BSK5

30

50

0,414

NL

40

60

0,550

Limity „p“ jsou přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, limity
„m“ jsou maximální nepřekročitelné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních
vod.
Pro nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanoví tyto podmínky a
povinnosti:
a) Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona se vydává na časově omezenou dobu: 10 let
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
b) Pro zjišťování koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách bude odebírán
dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu
15 minut (typ vzorku A dle přílohy 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.).
c) Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace znečištění budou
prováděny 4x ročně. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého
kalendářního roku – 1x za 3 měsíce. Nebudou prováděny za neobvyklých situací, při
přívalových deštích a povodních. Místo pro odběr vzorků vyčištěné odpadní vody je v šachtě
za dosazovací nádrží.
d) Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět
jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání – „oprávněné laboratoře“ (v souladu
s ustanovením § 38 odst. 6 vodního zákona).
e) Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno v měrné šachtě osazené
Parshallovým žlabem na odtoku z ČOV. Měřící zařízení musí mít platnou kalibraci a platný
protokol o posouzení funkční způsobilosti (v souladu s ustanovením § 4 nařízení vlády č.
143/2012 Sb.)
f) Výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledky měření objemu vypouštěných
odpadních vod budou minimálně po dobu 10 let archivovány a na požádání předloženy
vodoprávnímu úřadu.
g) Držitel rozhodnutí je povinen v souladu s tímto rozhodnutím měřit objem vypouštěných vod
a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, příslušnému
správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Tato ohlašovací povinnost se plní
v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
h) Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod povrchových bude probíhat pouze
podle schváleného kanalizačního řádu a v souladu s tímto rozhodnutím. Kanalizační řád je
vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
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i)
j)

2.

stavby kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení (§ 14 odst. 3 zákona o vodovodech a
kanalizacích)
Před uplynutím doby platnosti povolení lze požádat vodoprávní úřad o změnu doby platnosti
povolení. V takovém případě povolení nezaniká, dokud není o návrhu pravomocně
rozhodnuto.
Za dodržení všech výše uvedených podmínek je odpovědný držitel rozhodnutí (Obec
Olbramice).

stavební povolení dle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona vodního
díla „Kanalizace a ČOV Olbramice“ umístěného na pozemcích parc.č. 4/1, 5/1, 89, 555/3,
622/25, 622/74, 622/75, 622/133, 622/134, 622/171, 622/172, 622/173, 707, 710, 731/1,
731/4, 750, 752, 753 a 758 v k.ú. Olbramice u Vilémova, obec Olbramice.

Druh stavby:
Jedná se o novostavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona „stavby kanalizačních
stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před
jejich vypouštěním do kanalizací“.
Účel stavby (podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla – příloha 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb.):
− 99 jiné (vybudování splaškové kanalizace a ČOV, odvádění splaškových odpadních vod)
Údaje o místu stavby:
− pozemky parc.č. 4/1, 5/1, 89, 555/3, 622/25, 622/74, 622/75, 622/133, 622/134, 622/171,
622/172, 622/173, 707, 710, 731/1, 731/4, 750, 752, 753 a 758 v k.ú. Olbramice u Vilémova
− orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1117552.13 a Y:565439.5;
X:1117539.29 a Y:564398.36
− číslo hydrologického pořadí povodí: 4-12-01-002
Základní údaje o stavbě, popis stavby:
Jedná se o novostavbu splaškové oddílné kanalizace. Splašková kanalizace bude gravitační. Skládá
se z jednotlivých stok A, A0, A1, A1-1, A2, A3 ukončena ČOV, která řeší čištění splaškových
odpadních vod z obce Olbramice. Počet ekvivalentních obyvatel – EO 205.
Vodoprávní úřad povoluje v rámci akce „Kanalizace a ČOV Olbramice“ následující stavební
objekty a provozní soubory:
SO 01 Sdružený objekt ČOV
SO 02 Propojovací potrubí, odtok vyčištěné vody
SO 04 Terénní úpravy
SO 08 Stoky splaškové kanalizace
PS 01.1 ČOV – strojně-technologická část
PS 01.2 ČOV – elektro-technologická část
PS 01.3 ČOV – měření a regulace
(SO 03 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy – povoluje silniční správní úřad; SO 05
Oplocení ČOV, SO 06 Vodovodní přípojka k ČOV, SO 07 Přípojka NN pro ČOV, SO 09
Kanalizační odbočky – nevyžadují stavební povolení – viz. územní rozhodnutí)
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SO 01 Sdružený objekt ČOV:
Řešení objektu je podřízeno řešením technologického zařízení ČOV a jeho kapacitou (205 EO).
Objekt má podzemní a nadzemní podlaží. Vnější rozměry podzemní části jsou 7,20 x 6,10 m.
Osazení objektu i navazujících objektů ČOV je řešeno tak, aby bylo možné, pokud to bude
potřebné, doplnit ČOV šachtou se třetím stupněm čištění tj. mikrosíťovým bubnovým filtrem MBF
pro průtok do 5 l/s.
Podzemní část objektu je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí chráněnou vnější
tlakovou izolací proti podzemní vodě. Tato část je vnitřními stěnami dělena do jednotlivých nádrží.
Nad nádržemi bude provedena železobetonová stropní deska. V desce jsou vytvořené vstupní a
manipulační otvory zakryté poklopy, příp. je podél otvorů navrženo zábradlí (dosazovák). Část
nádrže při dosazovací nádrži je zakryta roštem. Prostory podzemní části:
− denitrifikace, nitrifikace a dosazovací nádrž – 18,48 m2
− uskladňovací jímka kalu – 9,12 m2
− čerpací stanice – 6 m2
− výška hladiny nádrží ČOV nade dne – 2,70 m
Nadzemní část objektu je jednopodlažní. Bude provedena nad spodní stavbou nádrží. Má vnější
rozměry stejné jako podzemní část. Nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků Porotherm
tl. 300 mm. Zastřešení objektu je navrženo dřevěnou konstrukcí hambálkovou. Vstup do objektu
je dvoukřídlovými dveřmi, prosvětlení je řešeno okny. Je navrženo elektrické vytápění v místnosti
sociálního zařízení. Prostory nadzemní části:
− sociální zařízení – 2,70 m2
− provozní místnost – 33,10 m 2
SO 02 Propojovací potrubí, odtok vyčištěné vody:
Objekt zahrnuje gravitační podzemní vedení, odtok vyčištěných vod do recipientu, navazující
přípojky střešních odpadů (SV 1 a 2) a uličních vpustí (UV 1 až UV 3). Bude proveden
z plastových trub DN 250 a 150 mm. Na odpadu jsou stavítka v šachtě ŠIII a v šachtě S1 stoky A
umožňující obtok ČOV přes čerpací jímku nebo přímo. Hlavní větev odpadu je vyústěna
betonovou výustí do toku přes koncovou klapku. Břehy a dno toku při výusti budou zpevněny
kamenivem. Potrubí odpadu bude na výusti vybaveno koncovou klapkou. Výškové osazení výusti
neumožňuje vodám toku o hladině dané Q100 a menším průtokům proniknout do objektu ČOV.
SO 04 Terénní úpravy:
Objekt zahrnuje celkovou plochu terénních úprav 1045 m2 (oplocená část areálu 488,7 m2 a
neoplocená část areálu 556,3 m2).
SO 08 Stoky splaškové kanalizace:
Stoky splaškové kanalizace (dimenze DN 250 mm, plast): A (kmenová stoka splaškové kanalizace
ústící do ČOV) – 992 m, A0 – 68 m, A1 – 221 m, A1-1 – 20 m, A2 – 100 m, A3 – 40 m. Na stoky
bude napojeno celkem 75 ks odboček pro přípojky od nemovitostí (DN 150 mm). Na stoce budou
osazeny kontrolní kanalizační šachty ŽB-P-1000 mm (70 ks).
PS 01.1 ČOV – strojně-technologická část:
ČOV je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s nitrifikací a s aerobní
stabilizací kalu. Kalové hospodářství zpracovává kal aerobní stabilizací s gravitačním zahuštěním
a následným odvozem k likvidaci na jinou ČOV.
Splaškové odpadní vody jsou na ČOV přiváděny do čerpací jímky umístěné v objektu ČOV, odkud
jsou čerpány na hrubé předčištění a odtud již odtékají gravitačně do denitrifikační nádrže a odtud
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dále do nitrifikační nádrže a dosazovací nádrže. Průtok čistírnou i odtok do recipientu je za hrubým
předčištěním již gravitační. Měření průtoku je prováděno v měrné šachtě osazené Parshallovým
žlabem na odtoku z ČOV. Měrný žlab je vybaven vyhodnocovací a záznamovou jednotkou.
PS 01.2 ČOV – elektro-technologická část:
Instalovaný příkon elektroinstalace k technologické části ČOV činí cca 10 kW. Celkový soudobý
příkon je cca 9 kW. Rozvodná soustava je navržena TN-C-S, 400/230V, 50 Hz. Rozvaděč bude
napájen kabelem CYKY-J 4x10. Kabel bude v rozvaděči odjištěn jističem PL7-B32/3.
Z rozvaděče bude napojena veškerá technologie ČOV.
PS 01.3 ČOV – měření a regulace:
Provozní soubor řeší řízení technologických souborů na ČOV pomocí programovatelného PLC
automatu. V hlavním rozvaděči ČOV je umístěn řídící systém MPC350 SMS zajišťující
automatický provoz vybraných technologických zařízení (čerpadla, stírané válcové síto,
dmýchadla, solenoid). Zařízení je vybaveno systémem pro přenos poruchových zpráv.
Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci vypracované v 06/2018 Bc. Jiřím
Úlehlou a Ing. Jiřím Balabuchem (AGPOL s.r.o. Olomouc), autorizováno Ing. Ondřejem
Vaculínem, Ph.D. (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
– ČKAIT 1201535).
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení
§ 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1) Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Právní moc si nechá
investor vyznačit na rozhodnutí od speciálního stavebního úřadu.
2) Stavba bude prováděna dle schválené projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí.
Při vlastní realizaci stavby budou respektována vyjádření a stanoviska daná k projektu od
správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů. Jakékoliv další změny oproti
schválenému projektu musí být projednány se zodpovědným projektantem a speciálním
stavebním úřadem.
3) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: před zahájením stavby je stavebník povinen
sdělit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce
provádět.
5) Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
6) Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje
o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném
místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu.
7) Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a
podzemních vod. Použitá mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo
k úkapům a únikům ropných látek do povrchových a podzemních vod.
8) Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odbor ŽP MěÚ Litovel dle
§ 41 vodního zákona.
9) Při provádění stavebních prací požadujeme dodržovat zásady obecné ochrany vodních zdrojů.
Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování.
Provedení prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v předmětné lokalitě.
10) V případě nutnosti čerpání podzemních vod ze dna výkopů je nutné požádat vodoprávní úřad
o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3
vodního zákona. K výše uvedené žádosti je nutné předložit souhlas vlastníků nemovitostí
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(nebo správců), kam se bude podzemní voda vypouštět. Dále je nutné doložit stanovisko
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, k čerpání podzemních vod za účelem
snižování jejich hladiny z hlediska Plánu oblasti povodí; hydrogeologické posouzení apod.
11) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků nebo
staveb, případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutno neodkladně
odstranit na náklad investora. Pozemky dotčené stavbou budou zapraveny a uvedeny do
původního stavu.
12) Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně
nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich
správci.
13) Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez předchozího povolení
obecního (městského) úřadu nebo na pozemku jiného vlastníka bez jeho souhlasu.
14) Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
15) Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti, která se
prokazuje podle normových hodnot (ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek
a jejich zkoušení, ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, TNV 75 6910 Zkoušky
kanalizačních objektů a zařízení, ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a
kanalizačních nádrží). Protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti předloží investor při
kolaudaci.
16) Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou
samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení a byla provedena v souladu s ním,
lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
17) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři. Náležitosti
žádosti včetně podkladů stanoví § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Součástí dokumentace
předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce budou doklady o způsobu odstranění nebo
využití odpadu, který vznikne v rámci stavby; protokol o provedené kontrole před provedením
zásypu výkopu sepsaný se společností GridServices s.r.o.; protokol o provedené kontrole
protlaků a protokol o převzetí opravené komunikace sepsané se Správou silnic Olomouckého
kraje (Středisko údržby Olomouc); protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti kanalizace a
protokol o vodotěsnosti nádrží ČOV; protokol o provedené kontrole dotčeného vodárenského
zařízení sepsaný se společností INSTA CZ s.r.o. (případně zápis ve stavebním deníku);
protokol o odsouhlasení dokončených prací sepsaný se Státním pozemkovým úřadem (z
důvodu dotčení HOZ); provozní řád (§ 15 odst. 3 vodního zákona); schválený kanalizační řád
veřejné kanalizace (§ 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích); povolení k provozování
veřejné kanalizace včetně ČOV (vydá krajský úřad; § 15 odst. 4 vodního zákona a § 6 zákona
o vodovodech a kanalizacích).
18) Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle § 178
stavebního zákona.
19) Při realizaci stavby vodního díla je stavebník povinen dodržet a respektovat podmínky
uvedené v(e):
• vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, č.j. SPU
281293/2018 ze dne 15.6.2018:
− Zaústění výustního objektu nesmí tvořit překážku v průtočném profilu HOZ,
požadujeme jej umístit min. 30 cm nade dnem koryta HOZ (bez nánosu) pod úhlem 60o.
− Na uvedeném vodním díle HOZ je třeba zajistit jeho funkčnost, tj. během stavby nesmí
dojít k napadání zeminy do průtočného profilu HOZ a ke kontaminaci HOZ ropnými a
jinými závadnými látkami.
− Při stavebních pracích musí být veškerý napadaný materiál ukládán tak, aby nemohlo
dojít k jeho smyvu do průtočného profilu HOZ. Případný napadaný materiál musí být
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bezezbytku odstraněn.
− Nově navržený propustek přes HOZ a výústní objekt z ČOV včetně jejich opevnění
bude ve vlastnictví stavebníka, který na něm bude provádět běžnou údržbu.
− Zahájení prací bude předem písemně oznámeno zástupci SPÚ, odboru
vodohospodářských staveb (kontaktní osoba: Bc. Tomáš Vrba).
− Zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb bude přizván k odsouhlasení
dokončených prací před kolaudací stavby (kontaktní osoba: Bc. Tomáš Vrba).
− Nejpozději před zahájením stavebních prací bude část stavby vodního díla HOZ
v celkové délce 30,0 m, tj. úsek dotčený v rámci SO 02 – výpustním objektem až po SO
03 – novým propustkem, majetkoprávně vypořádána.
• závazném stanovisku odboru ŽP MěÚ Litovel (orgánu ochrany ZPF), Havlíčkova 818, 784
01 Litovel, č.j. LIT 6515/2017ATo ze dne 14.6.2017 – souhlas k trvalému odnětí ze ZPF:
− Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru
v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
− Žadatel je dále povinen doručit orgánu ochrany ZPF kopii pravomocného rozhodnutí,
pro které je souhlas k odnětí podkladem nebo rozhodnutí o souhlasu a to do 6-ti měsíců
ode dne nabytí právní moci; písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději
15 dnů před jejím zahájením; písemně oznámit případnou změnu způsobu využití a
doložit kopii oprávnění k provedení změny a to do 1 měsíce od této změny. Za nesplnění
těchto povinností bude se žadatelem vedeno správní řízení dle části IX zákona – Správní
delikty.
− V souladu s ust. § 10 odst. 3 zákona bude výše uvedená část pozemku vyřazena
v katastru nemovitostí z evidence zemědělské půdy až na základě pravomocných
rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel zajistí
zapsání nového stavu na Katastrálním úřadě v Olomouci.
− Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky,
nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové poměry v území a síť
zemědělských účelových komunikací. V případě dotčení melioračních zařízení je
investor povinen zajistit obnovení jejich funkčnosti. Dle informací v předloženém
doplnění nejsou na pozemcích vybudována žádná meliorační zařízení ani opatření
protierozní ochrany.
− Na základě ust. § 8 odst. 1 zák. č. 334/92 Sb. zajistí ten, v jehož prospěch je souhlas
udělován, na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy a její následné
využití takto: Orniční vrstva půdy ze zastavěných částí pozemků bude sejmuta do
hloubky 30 cm (zajištěno podle místních podmínek – pedologický průzkum nebyl
proveden). Získaný objem zeminy, tj. cca 268 m3 (z celkové plochy 894 m2) bude
rozprostřen k navýšení mocnosti půdy – zbývajících nezastavěných částí dotčených
pozemků stavbou a okolních pozemků, určených k zemědělskému užívání. Investor je
povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou,
přemístěním, rozprostřením sejmutých kulturních vrstev půdy a to v souladu s ust. § 10
vyhl. MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF ve
znění pozdějších změn (pod č. 153/2016 Sb.)
− V souladu s ust. § 11 odst. 1, 2 zákona je ten, v jehož prospěch je souhlas vydáván,
povinen uhradit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu. Výpočet
odvodů je součástí žádosti a předložené dokumentace. Orientační výše odvodu činí
23,48 Kč/1 m2. Při výpočtu konkrétní výše odvodů v závislosti na odnímané výměře se
bude v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o
oceňování majetku vycházet z částky ve výši 5,87 Kč/1 m2 (BPEJ – 56401), vynásobené
koeficientem třídy ochrany dle bodu 4. části D přílohy k zákonu (III. třída ochrany =
koeficient 4). O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne
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orgán ochrany ZPF podle přílohy k zákonu, po zahájení realizace záměru (žadatel
písemně oznámí zahájení skrývky ornice). Při rozhodování o odvodech orgán ochrany
ZPF vychází z právního stavu, platného ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí,
vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů.
• vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, č.j.
82412/S/4/18 ze dne 17.4.2018:
− Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení
vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116)
− V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu
(přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného
vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.
− Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu (přípojek)
požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové
uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou
potřebu požadujeme provádět výkopové práce ručně.
− Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na
potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Jaroslav Dračka,
724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
− Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách a šachtách budou uloženy do
nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
− Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a přípojek a ohrožena tak
kvalita vody.
− Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (p.
Jaroslav Dračka, 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o
výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky
a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.
• souhrnném stanovisku odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT
2773/2009 ze dne 3.6.2009 a č.j. LIT 26127/2016 ze dne 6.12.2016:
− Požadujeme, aby s odpadem, který vznikne během stavby, bylo nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. a aby bylo zajištěno odstranění, případně využití v souladu
s tímto zákonem.
− K zásypům a terénním úpravám může být použita pouze nekontaminovaná zemina.
− Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby na
odpovídající skládce odpadů (skládka skupiny S – ostatní odpad pro odpady kategorie
ostatní, skládka skupiny S – nebezpečný odpad pro odpady nebezpečné) nebo v jiném
zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech.
− Upozorňujeme na skutečnost, že v případě vzniku nebezpečného odpadu během stavby
je nutné mít „souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle výše uvedeného zákona,
který na základě žádosti vydá příslušný obecní úřad obcí s rozšířenou působností.
Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
− Původce je povinen vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi
uvedenými v § 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně
zhotovitel stavby.
− Výkopové práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. (o ochraně
přírody a krajiny) a s normou ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních pracích).
− Zásah do dřevinné vegetace rostoucí mimo les, z důvodu realizace vlastní stavby, je
možné provádět pouze v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcího
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předpisu (vyhl. 395/1992 Sb.). Orgánem příslušným k povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les je ve smyslu § 76 zákona obecní úřad Olbramice.
• stanovisku odboru dopravy MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT
24924/2016 ze dne 22.11.2016:
− V případě využití silnic III/37340 a III/37316 v obci Olbramice u Vilémova k umístění
inženýrských sítí (podzemní vedení v silničním pozemku) bude investor žádat Odbor
dopravy MěÚ Litovel o zvláštní užívání podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č.
13/1997 Sb. a měsíc před započetím prací o zvláštní užívání podle ust. § 25 odst. 6 písm.
c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, stanovení přechodné úpravy
provozu dle zák. 361/2000 Sb. ust. § 77 odst. 1 c) a o částečnou (úplnou) uzavírku dle
ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
• vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, č.j. SSOKOL/3734/2017/TK ze dne 2.3.2017
• stanovisku společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j.
5001699757 ze dne 27.4.2018
• vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j.
1097812223 ze dne 9.4.2018
• vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3, čj. 756668/16 ze dne 15.11.2016
20) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
21) Za dodržení všech výše uvedených podmínek je odpovědný držitel rozhodnutí (Obec
Olbramice).
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
– Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669
Odůvodnění:
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel dne 29.6.2018 žádost Obce Olbramice,
783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669, zastoupené na základě plné moci společností AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO: 28597044, o stavební povolení (dle § 15
vodního zákona) vodního díla „Kanalizace a ČOV Olbramice“.
Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala dostatečný podklad pro její řádné posouzení, neboť
neobsahovala údaje a přílohy předepsané v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu a ve vyhlášce MZe č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, vodoprávní úřad
přistoupil k přerušení řízení dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesením č.j. LIT
13339/2018 ze dne 10.7.2018 současně s výzvou č.j. LIT 13336/2018 ze dne 10.7.2018 k doplnění
žádosti o souhlasy vlastníků pozemků s navrhovaným stavebním záměrem vyznačené na
situačním výkresu (dle ustanovení § 184a stavebního zákona); 1 výtisk projektové dokumentace;
žádost o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle ustanovení § 8
odst. 1 písm. c) vodního zákona; stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, zda je záměr
v souladu s PRVKOK. Vodoprávní úřad si dále sám zajistil následující chybějící přílohy: závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Litovel; souhlas stavebního úřadu příslušného
k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek (§ 15 stavebního zákona ze
stavebního úřadu Městyse Náměšť na Hané). Poslední chybějící přílohy byly doplněny dne
1.10.2018.
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Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno pod č.j. LIT 20146/2018 ze dne 16.10.2018.
Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byl tímto dán na vědomí rozsah s tím, že své námitky a
připomínky mohli uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ve
stanovené lhůtě nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byla situace staveniště známa a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo upuštěno podle § 112 odst. 2
stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání ve výše uvedené věci.
Vodoprávní úřad měl k řízení k dispozici:
− 3x projektová dokumentace vypracovaná v 06/2018 Bc. Jiřím Úlehlou a Ing. Jiřím Balabuchem
(AGPOL s.r.o. Olomouc), autorizováno Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D. (autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1201535)
− plná moc k zastupování pro společnost AGPOL s.r.o. Olomouc ze dne 8.12.2016
− výpis z Registru ekonomických subjektů
− výpis z obchodního rejstříku
− výpisy z katastru nemovitostí – listy vlastnictví
− informace o parcelách
− územní rozhodnutí stavebního úřadu – Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G .Masaryka
100, 783 44 Náměšť na Hané, č.j. 0391/2018/Pa-OU ze dne 6.2.2018
− souhlas obecného stavebního úřadu – Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G .Masaryka
100, 783 44 Náměšť na Hané, ze dne 10.7.2018 – souhlas dle § 15 stavebního zákona
− souhrnné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT
2773/2009 ze dne 3.6.2009
− souhrnné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT
26127/2016 ze dne 6.12.2016
− závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11
Olomouc, č.j. KHSOC/29085/2016/OC/HOK ze dne 7.12.2016
− závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT
6515/2017ATo ze dne 14.6.2017 – souhlas k trvalému odnětí ze ZPF
− stanovisko odboru dopravy MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 24924/2016
ze dne 22.11.2016
− závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91,
779 00 Olomouc, č.j. HSOL-8163-3/2017 ze dne 14.3.2017
− závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01
Praha 6, č.j. 70719/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 28.11.2016
− stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR, tř. Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc, č.j.
KRPM-147468-1/ČJ-2016-140506 ze dne 30.11.2016
− vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, č.j. SSOKOL/3734/2017/TK ze dne 2.3.2017
− vyjádření společnosti Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané,
ze dne 18.4.2018
− stanovisko správce povodí – Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, č.j.
PM066803/2016-203/Ou ze dne 25.11.2016
− stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j. 5001699757
ze dne 27.4.2018
− vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j. 1097812223 ze
dne 9.4.2018
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− vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, č.j. 0000019447 ze dne
5.4.2018
− vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
3, čj. 756668/16 ze dne 15.11.2016
− dodatek k vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3, čj. 756668/16 ze dne 27.12.2016
− vyjádření společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava
Mariánské Hory, č.j. EGV 1273/2016 ze dne 25.11.2016
− vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, č.j.
82412/S/4/18 ze dne 17.4.2018
− vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, č.j. SPU
281293/2018 ze dne 15.6.2018
− smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Obcí
Olbramice dne 30.5.2018
− smlouva o uzavření budoucí smlouvy uzavřená mezi Obcí Olbramice a panem Jaroslavem
Křupkou dne 19.4.2017
− smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice, paní Marií Mikelovou a panem Josefem Grézlem dne
6.6.2017
− projednání dědictví od JUDr. Jany Elšíkové, Sokolská 586/7, 772 00 Olomouc, č.j. Nd 84/2017
ze dne 25.4.2017
− smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy uzavřená mezi Obcí Olbramice a Ing. Pavlem
Solovským dne 15.5.2017
− smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Ing. Pavlem Solovským a Obcí Olbramice dne
13.6.2017
− smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice a panem Vojtěchem Zapletalem (r. 1969) dne 15.5.2017
− smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice a panem Vojtěchem Zapletalem (r. 1988) dne 15.5.2017
− smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice, paní Marií Mikelovou a panem Josefem Grézlem
− závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel (orgánu ochrany přírody a krajiny), nám. Př.
Otakara 777/2, 784 01 Litovel, č.j. LIT 15332/2018 ze dne 9.8.2018 – závazné stanovisko
k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových
− souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona vyznačené na situačním výkresu
(Křupka Jaroslav, Mikelová Marie, Solovský Jindřich, Ing. Solovský Pavel, Zapletal Vojtěch r.
1988, Zapletal Vojtěch r. 1969, Státní pozemkový úřad, Správa silnic Olomouckého kraje)
− sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, č.j. KUOK
91345/2018 ze dne 27.8.2018 – soulad s PRVKOK
− doklad o úhradě správního poplatku ve výši 3.000,- ze dne 19.11.2018
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Účastníkem tohoto stavebního řízení tedy je:
− stavebník (§ 109 písm. a) stavebního zákona): Obec Olbramice
− vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. c) stavebního
zákona): Státní pozemkový úřad, Zapletal Vojtěch, Ing. Solovský Pavel, Křupka Jaroslav,
Mikelová Marie, Solovský Jindřich, Olomoucký kraj (Správa silnic Olomouckého kraje)
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− vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena (§ 109 písm. d) stavebního zákona): Vodovod Pomoraví,
GridServices s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
− vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. e) stavebního zákona): vlastník pozemku nebo stavby na
parc.č. 2, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5/3, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 19,
20, 21, 23, 26/1, 27, 28, 32/1, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63,
69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84/2, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 105, 114/2, 118,
119, 128, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 143, 144, 152, 154, 155, 156, 165, 166, 167/1, 172, 173,
174, 175, 182, 183, 188, 189, 193, 194, 204, 205, 210, 211/1, 211/2, 219, 220, 221, 223, 224/1,
226, 228, 234, 235, 236, 538/5, 555/1, 555/2, 622/34, 622/35, 622/62, 622/63, 622/64, 622/65,
622/66, 622/67, 622/68, 622/69, 622/70, 622/71, 622/72, 622/73, 622/76, 622/77, 622/132,
622/135, 622/174, 705, 712, 731/2, 731/3, 731/5, 731/6, 731/7, 731/8, 731/9, 754, 755, 756,
759, 765, 766 a 768 v k.ú. Olbramice u Vilémova
− obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění
vodních poměrů nebo životního prostředí (§115 odst. 4 vodního zákona): Obec Olbramice
− správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku (§115 odst. 5 vodního
zákona): --Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost v rámci
správního řízení a shledal, že předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení této investiční akce. Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření
dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala.
Požadavky a podmínky dotčených orgánů, které nebyly zapracovány do předložené projektové
dokumentace, zapracoval vodoprávní úřad do podmínek pro provedení stavby. Za předpokladu
plnění a respektování uložených podmínek a povinností realizace projektu neovlivní negativně
vodní poměry v dané oblasti. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem
nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu/potenciálu vod. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude
mít vliv na stav vodního útvaru. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Upozornění:
Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích. Při realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy a
příslušné normy.
Upozorňujeme na povinnost dodržovat ustanovení § 152-157 (povinnosti a odpovědnost osob při
přípravě, provádění a užívání staveb) a § 160 (provádění staveb) stavebního zákona.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných
ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a
dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním
učiněným u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777/2,
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784 01 Litovel. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
otisk úředního razítka
……………………………………
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je
účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu
s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se
písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední
desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Olbramice. Po sejmutí zašlete prosím
neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………

(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)
Obdrží:
K vyvěšení na úředních deskách:
– Městský úřad Litovel
– Obecní úřad Olbramice
Účastníci vodoprávního řízení:
– Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, zastoupená na základě plné moci společností AGPOL
s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany
– Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje jednotlivě (§ 109 písm. a) až d) stavebního
zákona a § 115 vodního zákona):
– Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, zastoupená na základě plné moci společností AGPOL
s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany
– Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zapletal Vojtěch (r. 1988), 783 22 Olbramice 3
Ing. Solovský Pavel, 783 22 Olbramice 39
Křupka Jaroslav, 783 22 Olbramice 73
Mikelová Marie, U cihelny 197/35, 779 00 Olomouc – Droždín
Solovský Jindřich, 783 22 Olbramice 34
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou (§ 109 písm. e) stavebního
zákona):
– vlastník pozemku nebo stavby na parc.č. 2, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5/3, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12/1, 13, 14/1,
14/2, 15, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 23, 26/1, 27, 28, 32/1, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44,
45, 46, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84/2, 88, 91, 92, 93, 94, 97,
98/1, 99/1, 99/2, 105, 114/2, 118, 119, 128, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 143, 144, 152, 154,
155, 156, 165, 166, 167/1, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 188, 189, 193, 194, 204, 205, 210,
211/1, 211/2, 219, 220, 221, 223, 224/1, 226, 228, 234, 235, 236, 538/5, 555/1, 555/2, 622/34,
622/35, 622/62, 622/63, 622/64, 622/65, 622/66, 622/67, 622/68, 622/69, 622/70, 622/71,
622/72, 622/73, 622/76, 622/77, 622/132, 622/135, 622/174, 705, 712, 731/2, 731/3, 731/5,
731/6, 731/7, 731/8, 731/9, 754, 755, 756, 759, 765, 766 a 768 v k.ú. Olbramice u Vilémova
Dotčené orgány a ostatní:
− Obecní úřad Olbramice, 783 22 Olbramice 56
− Úřad městyse Náměšť na Hané – stavební úřad, nám. T.G .Masaryka 100, 783 44 Náměšť na
Hané
− Městský úřad Litovel, odbor ŽP – odpadové hospodářství
− Městský úřad Litovel, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny
− Městský úřad Litovel, odbor ŽP – orgán ochrany ZPF
− Městský úřad Litovel, odbor dopravy
− Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
− Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
− Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
2x spis
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