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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, Tyršova 16/248, 790 01  
Jeseník, kterou zastupuje Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČO 46580328, 
Tovární 3/202, 790 01  Jeseník 

(dále jen „stavebník“) dne 21. 3. 2017 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: 

„Obnova vodovodu v ulici Skupova, Jeseník“ 

na pozemcích parc. č. 821, 826/20, 826/29, 826/30, 854/12 v katastrálním území Jeseník. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno řízení. 

Stavební objekty: 

- vodovodní řad PE 100 RC +DOQ, SDR 11+DOQ d 90 x 8,2 mm o délce 267,5 m. 

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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 (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 115 odst. 1 vodního 
zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Jeseník, odbor životního 
prostředí, úřední dny Po a St 7.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 819, 822/1, 822/3, 822/5, 826/1, 826/14, 826/19, 826/21, 826/25, 826/26, 826/27, 826/31, 
826/32, 826/41, 851/1, 852, 854/1, 854/8, 854/9, 854/10, 854/11, 854/13, 854/14, 854/15, 854/16, 
854/17, 854/18, 854/19, 854/20, 854/21, 854/22, 854/23, 854/24, 854/25, 854/26, 854/27, 854/28, 
854/29, 854/30, 854/31, 854/32, 854/33, 854/34, 854/35, 854/36, 854/37, 854/38, 854/39, 854/41, 
854/75 v katastrálním území Jeseník 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Jeseník č. p. 1020, č. p. 1003, č. p. 1000, č. p. 1159, č. p. 675, č.  p. 1136, č. p. 1097, č. p. 1098, č.  p. 
1099, č. p. 1100, č. p. 1101, č. p. 1102, č. p. 1103, č. p. 1109, č. p. 1108, č. p. 1107, č. p. 1106, č. p. 
1105, č. p. 1104, č. p. 1137 a č. p. 1110 
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Město Jeseník se  žádá o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 - ti  dnů   způsobem v místě obvyklým. 
Poslední den této lhůty je současně dnem doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty se požaduje 
zaslání písemnosti nazpět s potvrzením podpisem a razítkem, že byla vyvěšena po dobu 15-ti dnů. 

 

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 regulačního plánu 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. Lenka Šimková 
 referentka odboru ŽP 

  
 

 
Obdrží: 
Účastníci řízení: 
1. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn 
2. Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IDDS: wwgdsjx 
3. Město Jeseník – úřední deska 
  
Dotčené orgány: 
3. MěÚ Jeseník, OSÚaÚP, Masarykovo nám. č. p. 167/1, 790 01  Jeseník 1 
4. MěÚ Jeseník, ODaSH, Karla Čapka č. p. 1147/10, 790 01  Jeseník 1 
5. MěÚ Jeseník, OŽP-orgán státní správy lesů, Karla Čapka č. p. 1147/10, 790 01  Jeseník 1 
6. KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Jeseník, IDDS: 7zyai4b 
7. HZS Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, IDDS: ufiaa6d 
8. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Reg. prac. Olomoucko, oddělení SCHKOJ, IDDS: hwzdyhr 
9. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6 
10. Domo 1x 
 
Veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení: 
1. Vlastníkům pozemků, na kterých bude stavba prováděna, nejsou-li stavebníci. 
2. Vlastníkům staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna. 
 
Město Jeseník, Jeseník, Jan Chuděj, Josefa Hory č. p. 1159/21, 790 01  Jeseník 1, Ludmila Chudějová, 
Josefa Hory č. p. 1159/21, 790 01  Jeseník 1, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, GridServices, s.r.o., Brno, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, Technické služby Jeseník a. s., Jeseník 
 
3. Vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich je-li jejich právo prováděním stavby přímo 
dotčeno.  
4. Osobám, které mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 

právo prováděním stavby přímo dotčeno. 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 819, 822/1, 822/3, 822/5, 826/1, 826/14, 826/19, 826/21, 826/25, 826/26, 826/27, 826/31, 
826/32, 826/41, 851/1, 852, 854/1, 854/8, 854/9, 854/10, 854/11, 854/13, 854/14, 854/15, 854/16, 
854/17, 854/18, 854/19, 854/20, 854/21, 854/22, 854/23, 854/24, 854/25, 854/26, 854/27, 854/28, 
854/29, 854/30, 854/31, 854/32, 854/33, 854/34, 854/35, 854/36, 854/37, 854/38, 854/39, 854/41, 
854/75 v katastrálním území Jeseník 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Jeseník č. p. 1020, č. p. 1003, č. p. 1000, č. p. 1159, č. p. 675, č.  p. 1136, č. p. 1097, č. p. 1098, č.  p. 
1099, č. p. 1100, č. p. 1101, č. p. 1102, č. p. 1103, č. p. 1109, č. p. 1108, č. p. 1107, č. p. 1106, č. p. 
1105, č. p. 1104, č. p. 1137 a č. p. 1110 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. 
    
  
Vyvěšeno dne:………………….   Sejmuto dne:…………………………………… 
     
 
Razítko a podpis oprávněné osoby:  
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