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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Jestřebí, IČ: 00302732, Jestřebí 47, 789 01 Jestřebí
(dále jen "stavebník") dne 25.06.2019 podal žádost o vydání změny stavby před dokončením na stavbu:
„Splašková kanalizace Jestřebí“
na pozemcích st. p. 43, parc. č. 192/1 v katastrálním území Jestřebí u Zábřeha, st. p. 27, parc. č. 41/1, 207/4,
391/1 v katastrálním území Jestřebíčko, parc. č. 35/10 v katastrálním území Pobučí. Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.
Změna stavby před dokončením obsahuje:
Změna č.1 - stoka AA-1 zde vznikl délkový nárůst z důvodu prodloužení trasy kanalizace k dokončeným
nemovitostem (důvodem nutnost odkanalizování nových a nově budovaných nemovitostí).
Změna č.2 - stoka AE trasa stoky zůstala v původním provedení, ale změna trasy stoky A mje část stoky AE
přejmenována na stoku A (jedná se o změnu trasy z důvodu nedostatku místa a malé odstupové vzdálenosti od
plynu, vodovodu a dešťové kanalizace, kterou by bylo nutno přeložit. V důsledku této změny byla přeložena
nejnutnější část dešťové kanalizace v délce cca 11,5 m.
Stoka AG – nové označení stoky vzniklo změnou trasy kanalizace (souvisí se změnou výše), z důvodu
nedostatku místa a malé odstupové vzdálenosti od plynu, vodovodu a dešťové kanalizace, kterou by bylo třeba
přeložit ve větší míře. Nově pojmenovaná stoka je zbytek původní stoky A, která se tak stala stokou koncovou.
Změna č.3 - stoka A mezi šachtami Š73 – Š79 (úsek k bytovkám směrem na hřbitov) je provedeno velmi
problematické uložení stávajících inženýrských sítí.
Na stoce A je v komunikaci po obou stranách stávající dešťová kanalizace, po obou stranách taktéž rozvod
plynu a je zde uložen i vodovod. S ohledem na odstupové vzdálenosti inženýrských sítí není možné výkop
provádět, proto je navrženo provedení řízeným protlakem. Toto řešení bude možno realizovat po nasondování
jednotlivých sítí v případě, že zde nebude skála, která se zde dle pamětníků nenachází (délka protlaku 271,7 m).
Změna č.4 - stoka BA-1 zkrácení stoky dle potřeb majitele nemovitosti (počet napojených nemovitostí zůstane
stejný).
Změna č.5 - stoka AA-2-2 je z důvodu stávajícího hlubokého propustku po komunikaci proveden řízený protlak
a položeno navíc 9 m ocelové chráničky. Úsek je proveden v úseku mezi šachtami Š138 – Š147.
Změna č.6 - stoka AB-1 U obecního úřadu byl proveden protlak mezi šachtami Š185 – Š196 v délce 6 m.
Protlak byl proveden pod funkčním septikem, jehož dočasná funkce musela být zachována (obecní úřad,
obchod).
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Změna č.7 - stoka B v úseku mezi šachtami Š252 – Š253 je nepřístupný terén a velmi problematické podloží
způsobené částečně trasou místní vodoteče, kterou trasou kanalizace prochází.
Změna č.8 - stoka B v úseku mezi šachtami Š277 – Š278 je velmi problematické a úzké místo, v trase i
vodovod, proto bylo navrženo provedení tohoto úseku protlakem v délce cca 25,3 m.
Změna č.9 - stoka AA-4-1 v úseku mezi šachtami Š165 – Š173 je velmi problematické uložení inženýrských
sítí. V úzké komunikaci je uložen rozvod plynu, vodovod a NN. S ohledem na odstupové vzdálenosti
inženýrských sítí není možné výkop provádět, proto je navrženo provedení prací řízeným protlakem. Toto řešení
bude možno realizovat po nasondování jednotlivých sítí, délka protlaku 86,9 m.
Změna č.10 - stoka A v úseku mezi šachtami Š55 – Š59 provede zhotovitel z důvodu těžko přístupného terénu
k provedení výkopů bezvýkopovou technologii tzv. řízeným protlakem.
Změna č.11 - stoka AA v úseku mezi šachtami Š91 – Š92 hrozilo z důvodu velké blízkosti plánovaného výkopu
u domu č.p. 92 a zídky narušení statiky nebo založení domu. Výkop byl ve skále bagrem neproveditelný, proto
zhotovitel přistoupil k provedení úseku řízeným protlakem ve skále, délka protlaku 22 m.
Dnem doručení návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm.
c) a § 106 vodního zákona, s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15
odst. 1 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 115 vodního zákona tímto všem dotčeným správním úřadům a známým účastníkům řízení zahájení
vodoprávního řízení ve věci výše uvedené.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou vodoprávnímu úřadu známy místní podmínky a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro vydání připravovaného rozhodnutí, vodoprávní úřad upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
od ústního jednání a ohledání na místě. Současně dává tímto možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům
státní správy, aby podali případné námitky a připomínky k předloženému záměru

do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto přípisu.

Ve stejné lhůtě žadatel doloží:
-

Doklad o zaplacení správního poplatku

-

Aktuální stanoviska správců technické infrastruktury

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, současně vodoprávní úřad, v souladu
s ustanovením § 144 správního řádu oznamuje zahájení vodoprávního řízení
veřejnou vyhláškou
Vodoprávní úřad žádá příslušný obecní úřad ve smyslu § 25 správního řádu o vyvěšení „Oznámení o zahájení
vodoprávního řízení“ po dobu 30-ti dnů způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem
doručení „Oznámení o zahájení vodoprávního řízení“. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání písemnosti
(potvrzené razítkem s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 30 dnů) na oddělení ŽP, MěÚ Zábřeh
Do spisu a podkladů řízení je možné nahlížet na Městském úřadu Zábřeh, oddělení životního prostředí v úřední
dny pondělí a středu od 8.00 – 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. Ostatní dny v týdnu od 8.00 – 11.30 a od
12.30 do 14.00 a v jinou dobu po předběžné domluvě na tel. č. 583 468 252.
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Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí
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Obdrží:
navrhovatel (doručenky)
1. Obec Jestřebí, IDDS: df4at8m
sídlo: Jestřebí č.p. 47, 789 01 Zábřeh
ostatní účastníci (doručenky):
2. Obecní úřad Jestřebí, Úřední deska, IDDS: df4at8m, sídlo: Jestřebí č.p. 47, 789 01 Zábřeh –
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 30-ti dnů a poté vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
Zábřeh, odd. ŽP)
3. Město Zábřeh, Úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 30-ti dnů a poté vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
Zábřeh, odd. ŽP)
4. Obecní úřad Nemile, Úřední deska, IDDS: 7s3awzg, sídlo: Nemile č.p. 93, 789 01 Zábřeh
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 30-ti dnů a poté vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
Zábřeh, odd. ŽP)
5. OÚ Rájec, Úřední deska, IDDS: pgzbwzm, sídlo: Rájec č.p. 98, 789 01 Zábřeh
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 30-ti dnů a poté vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
Zábřeh, odd. ŽP)

na MěÚ

na MěÚ

na MěÚ

na MěÚ

6. Bc. Tomáš Němec, Jestřebí č.p. 188, 789 01 Zábřeh
7. Mgr. Lucie Němcová, Jestřebí č.p. 188, 789 01 Zábřeh
8. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
9. Soňa Kozáková, Jugoslávská č.p. 2741/15, 787 01 Šumperk 1
10. Zdeňka Hájková, Jiráskova č.p. 562, 789 61 Bludov
11. Pavel Rýznar, Jestřebí č.p. 95, 789 01 Zábřeh
12. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 8
13. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
14. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj
sídlo: Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1
15. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., IDDS: ur4k8nn
sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
16. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
17. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
18. ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Michle, 101 00 Praha 101
19. TJ Sokol Jestřebí, Jestřebí č.p. 47, 789 01 Zábřeh
dotčené orgány:
20. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ú.p. Šumperk, IDDS: 7zyai4b
sídlo: Wolkerova č.p. 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
21. Městský úřad Zábřeh, OS, oddělení životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
22. Městský úřad Zábřeh, OS, oddělení Stavební a vyvlastňovací úřad, Masarykovo nám. č.p. 510/6,
789 01 Zábřeh
23. Městský úřad Zábřeh, OS, oddělení dopravy, náměstí Osvobození č.p. 345/15, 789 01 Zábřeh
dále obdrží:
24. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
sídlo: Královopolská č.p. 147/62, Královo Pole, 612 00 Brno 12

