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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO, STAVEBNÍHO A 

VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A O MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM 

ROZHODNUTÍ 

 

Dne 18. dubna 2019 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov žádost 

právnické osoby Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 131, 793 74 

Heřmanovice, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 11. 07. 2017 fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání Ing. Janem Mohrem, IČ: 42980925, se sídlem podnikání: Skrbovice 

80, 792 01 Široká Niva o vydání společného povolení k vodnímu dílu „Oprava horního 

vodovodu Heřmanovice“ umístěné na pozemcích parc. č. 116/1, 117/1, 119/2, 151/3, 158/1, 

4170, 4386/9, 4386/10, 4387/8, 4387/9, 4388/2, 4388/8, 4407/22, 4418 a st. 82 v k.ú. 

Heřmanovice. 

 

Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 

ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vodní zákon), jako 

věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální 

stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle ustanovení § 15 a § 94j 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), dle ustanovení § 47 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 94m 

stavebního zákona a podle § 115 vodního zákona všem známým účastníkům řízení 

a dotčeným orgánům oznamuje zahájení řízení 

 

o společné povolení stavby vodního díla „Oprava horního vodovodu Heřmanovice“ 

umístěné na pozemcích parc. č. 116/1, 117/1, 119/2, 151/3, 158/1, 4170, 4386/9, 4386/10, 

4387/8, 4387/9, 4388/2, 4388/8, 4407/22, 4418 a st. 82 v k.ú. Heřmanovice podle § 15 odst. 1 

vodního zákona a § 94j stavebního zákona. 

 
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název vodního díla „Oprava horního vodovodu Heřmanovice“ 

Název kraje Moravskoslezský kraj 

Název obce Heřmanovice 
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Název katastrálního území Heřmanovice 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 116/1, 117/1, 119/2, 151/3, 158/1, 4170, 4386/9, 

4386/10, 4387/8, 4387/9, 4388/2, 4388/8, 4407/22, 

4418 a st. 82 

Jméno vodního toku (IDVT) Opavice (10100118) 

Čísla hydrologického pořadí a podpořadí 2-02-01-0380-0-00 - Opavice 

Hydrogeologický rajón 6611 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry 

Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-

JTSK) – začátek na parc. č. 151/3 
x: 1 054 804, y: 531 324 

Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-

JTSK) – konec na parc. č. 4170 
x: 1 055 385, y: 531 067 

Název a kód vodního útvaru 
Opavice od pramene po Burkvízský potok včetně 

(HOD_0240) 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Povolovaná vodní díla 432 vodovodní řady přívodní 

Celková délka (m) 829 

 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci zásobního vodovodního řadu ,,A-1“o celkové délce 

829,00 m z polyetylénového potrubí PE 100 SDR 11 RC d 90 mm, spojovaného 

elektrotvarovkami. Po trase kříží 4x státní silnici protlakem. Řad vede podél silnice č 445 

v příkopu, dále kříží státní silnici č. 453. Před VT Opavice vede podél VT k lomovému bodu 

LB 79,87, kde přechází tok a následně přechází protlakem silnici č. 453 a pokračuje podél 

silnice až k lomovému bodu LB 424,78, kde protlakem znova přechází silnici na druhou 

stranu. Dále pokračuje podél silnice k LB 664,09 a na této úrovni přechází protlakem znovu 

silnici č. 453. Po louce se dostává trasa k druhému křížení VT Opava v ř.km 34,97. Vodovod 

dále pokračuje podél koryta po levém břehu VT až k vodnímu zdroji, kde končí v netonové 

šachtě. 

Na řadu jsou umístěny 2 podzemní hydranty, které slouží k provozu vodovodu a dále jsou 

osazeny 3 nadzemní hydranty pro požární účely. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. 

č. 116/1, 117/1, 119/2, 151/3, 158/1, 4170, 4386/9, 4386/10, 4387/8, 4387/9, 4388/2, 4388/8, 

4407/22, 4418 a st. 82 v k.ú. Heřmanovice.  

 

Podkladem pro řízení o povolení stavby vodního díla je zejména: 

 žádost včetně projektové dokumentace 

 souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, orgánu odpadového hospodářství 

a orgánu územního plánování, které vydal odbor výstavby Městského úřadu Krnov dne  

20. 02. 2019 pod č. j. KRNOOV-6399/2019 juna, sp. zn. OV-1266/2019-juna, 

 stanoviska účastníků řízení – ČEZ Distribuce, a.s..  

 

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

Účastníkem řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o společné povolení 

stavby vodního díla dotčena, jsou podle § 94k stavebního zákona:  

podle písm. a) stavebník: 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

podle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

podle písm. c) vlastník stavby, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není –li sám 

stavebníkem:  

 ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 
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podle písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:  

 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711, se sídlem: Úprkova 795/1, 

702 23 Ostrava, 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

 Lesy České republiky, státní podnik, IČ: 42196451, se sídlem: Přemyslova 1106/9, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Nový Hradec, 

 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, IČ: 00002739, Dolní Rožínka č.p. 86, 

592 51 Dolní Rožínka  
podle písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 

anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo 

dotčeno: 

 parc. č. st. 128/3, 245/2, 245/4, 4387/9, 3613, 3615, 3614/1, 3616, st. 124, 4388/12, 

3617, 3618, 3621, 4388/11, 3657/3, 4388/6, 3657/4, 3658/2, 4388/3, 3691/1, 3691/2, 

st. 117, 3694/2, 3693/2, 4388/7, 3694/1, 3693/1, 4388/13, 3697, st. 94, 3699, 4386/12, 

167, 4386/16, 4386/8, st. 96, 154, 165, 4386/21, st. 85, 4386/11, 4127, 155, st. 84, 

156, 4386/20, st. 83, 164/1, st. 81, 4386/7, 157/1, 161, st. 71, 160/1, 160/2, st. 70, 

4088/19, 3788/4, 3788/3, 4386/3, 113/1, 116/3, 116/2, 110/2, 151/1, 151/2 v k.ú. 

Heřmanovice. 

 

Vodoprávní úřad ve věci povolení stavby předmětného vodního díla na základě skutečnosti, 

kdy mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 

pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští 

od ohledání na místě i od ústního jednání ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona 

a současně dává účastníkům možnost uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a to nejpozději 

do 15 dnů ode dne obdržení přípisu o zahájení řízení a zároveň je upozorňuje, že k později 

uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

 

Dle § 94n odst. 3 osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může 

uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu 

provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi 

může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec 

uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 

občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může  

v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem 

dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.  

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 

námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 

podání námitek. Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám  

k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

 

Městský úřad podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dává možnost vyjádřit  

se k podkladům rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí (spisu) mohou účastníci řízení nebo 

jejich zástupci nahlédnout v budově Městského úřadu Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 2. 

patro, v kanceláři č. 334 v úředních hodinách (pondělí a středa: 8:00-12:00 a 13:00-17:00, 

čtvrtek: 13:00-15:00). Nechá-li se účastník řízení při úkonu zastupovat, předloží jeho zástupce 

písemnou plnou moc v originále nebo úředně ověřené kopii. K vydání rozhodnutí přistoupí 

Městský úřad Krnov nejdříve 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení účastníkům řízení. 
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Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se dle 

ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

jednotlivě. 

 

Dále upozorňujeme žadatele o vydání stavebního povolení, že správní poplatek činí dle 

položky č. 17 a 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 3 000,- Kč a tento je 

možné zaplatit převodem na účet MěÚ Krnov, číslo účtu 19-0000728771/0100, variabilní 

symbol 1900000274, nebo přímo v pokladně MěÚ Krnov, případně složenkou. Zaplacení 

správního poplatku podmiňuje vydání stavebního povolení. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Miklušová 

referent odboru životního prostředí 

oprávněná úřední osoba, služební číslo 239 
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Toto oznámení musí být ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno minimálně po dobu 

15 dnů na místě k tomu obvyklém, na úřadech:  

1. Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

2. Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139 

 

Městský úřad Krnov žádá uvedený obecní úřad o zpětné zaslání potvrzení o zveřejnění této 

vyhlášky. Toto oznámení se podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěsí na úřední desce 

Městského úřadu Krnov a bude zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a na webových stránkách Městského úřadu 

Krnov se oznámení považuje za zveřejněné. Na ostatních úředních deskách se oznámení 

veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.  

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

Na doručenku: 

 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711, se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice, doručí se zmocněnci:  

Ing. Jan Mohr, IČ: 42980925, Skrbovice č.p. 80, 792 01 Široká Niva 

 Lesy České republiky, státní podnik, IČ: 42196451, se sídlem: Přemyslova 1106/9, Nový Hradec Králové, 

500 08 Nový Hradec, 

 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, IČ: 00002739, Dolní Rožínka č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka  

 ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,  

 

Veřejnou vyhláškou: 

 Městský úřad Krnov, IČ 00296139, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 

 Obec Heřmanovice, IČ: 00295981, Heřmanovice č.p. 136, 793 74 Heřmanovice  

 parc. č. st. 128/3, 245/2, 245/4, 4387/9, 3613, 3615, 3614/1, 3616, st. 124, 4388/12, 3617, 3618, 3621, 

4388/11, 3657/3, 4388/6, 3657/4, 3658/2, 4388/3, 3691/1, 3691/2, st. 117, 3694/2, 3693/2, 4388/7, 3694/1, 

3693/1, 4388/13, 3697, st. 94, 3699, 4386/12, 167, 4386/16, 4386/8, st. 96, 154, 165, 4386/21, st. 85, 

4386/11, 4127, 155, st. 84, 156, 4386/20, st. 83, 164/1, st. 81, 4386/7, 157/1, 161, st. 71, 160/1, 160/2, st. 

70, 4088/19, 3788/4, 3788/3, 4386/3, 113/1, 116/3, 116/2, 110/2, 151/1, 151/2 v k.ú. Heřmanovice. 
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