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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávních řízení
Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, příslušný k výkonu
přenesené působnosti dle ust. § 61 odst. 1, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2, písm. c) a ust. §
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), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a jako speciální
stavební úřad dle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební
zákon)
I. oznamuje
podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení společného řízení
o vydání společného povolení podle ust. § 94j stavebního zákona a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona
v souladu s ust. § 115 odst. 12 vodního zákona sloučené s vodoprávním řízením o povolení vypouštění
odpadních vod do vod povrchových podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) bodu 1 vodního zákona a
s vodoprávním řízením o povolení s nakládáním s podzemními vodami po dobu realizace stavby dle ust.
§ 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 a 5 vodního zákona.
Dne 9.8.2022 byly na Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a
zemědělství předány žádosti o vydání společného povolení a nakládání s vodami ve věci „Likvidace
splaškových vod a ČOV Zátor, OHO“, jejímž projednáním pověřil Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Městský úřad Bruntál usnesením ze dne 1.8.2022 č.j. MSK 100997/2022. Žadatelem je Povodí Odry,
státní podnik, IČO: 70890021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava.
Předmětem záměru je umístění a provedení stavby vodního díla nazvaného

„Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO“
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu vymezenou v územním plánu obce Zátor a v Zásadách
územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Jedná se o stavbu realizovanou podle ust. § 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „liniový
zákon“), v platném znění.
Popis záměru:
Jedná se o stavbu čistírny odpadních vod (ČOV) včetně inženýrských sítí, přívodní stoky kanalizace,
vodovodní přípojky, příjezdní komunikace, odtoku z ČOV a čerpací stanice odpadních vod.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 Čerpací stanice (ČS1)
Čerpací stanice odpadních vod bude přečerpávat odpadní splaškové vody z obce za účelem překování
terénní nerovnosti. Jedná se o podzemní železobetonový objekt s akumulačním prostorem pro případy
výpadku el. energie s kruhovým půdorysem o vnějším rozměru 3,8 m a hloubce 6,41 m se sdruženou
obdélníkovou armaturní komorou o vnějších půdorysných rozměrech 2,45 x 1,6 m. Celkový akumulační
prostor jímky je 60 m3. Součástí objektu je zpevněná plocha, oplocení objektu a přípojka nízkého napětí pro
čerpací stanici.
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SO 02 Čistírna odpadních vod
Sestává ze svou sdružených objektů ČOV, přičemž sdružený objekt ČOV č. 1 bude sloužit pro připojení
obyvatel ze Zátoru, Čakové a Nových Heřminov. Sdružený objekt ČOV č. 2 bude sloužit pro připojení
obyvatel v rámci výhledu – pro výhledovou rekreační výstavbu. Oba objekty mají 1 nadzemní a 1 podzemní
podlaží. Podzemní podlaží je navrženo jako monolitický železobetonová nádrž. Nad kalovou a denitrifikační
nádrží bude železobetonový strop, na němž je navržena zděná budova z cihelných bloků s omítkami,
ztužena pozedním věncem a dřevěným krovem. Sdružený objekt č. 1 bude vybaven linkou k čištění
odpadních vod.
V rámci terénních úprav dojde k zvýšený terénu areálu navrhované ČOV asi o 1 m oproti stávajícímu stavu.
Součástí tohoto objektu jsou spojovací potrubí, zpevněné plochy areálu ČOV, oplocení, sadové úpravy,
zpevněná plocha pro dieselagregát a vodovodní přípojka do ČOV.
SO 03 Kanalizace
Sestává z kanalizační stoky A, odtoku z ČOV do recipientu a výtlaku z čerpací stanice. Stoka A bude
provedena z potrubí PVC-U SN 12 DN 300 o délce 216 m. Tato stoka povede od čerpací stanice do objektu
ČOV. Na trase kanalizace jsou navrženy revizní a lomové kanalizační šachtice.
Odtok z ČOV je navržen z PVC-U SN 12 DN 300 o délce 134 m. Na odtoku z ČOV bude osazena měrná
šachta s měrným parshalovým žlabem. Výusť do toku se navrhuje jako betonový objekt o celkovém
obestavěném prostoru 3 m3. Součástí objektu je zřízení opevnění kamenným záhozem o velikosti 120–150
kg. Na odtoku z ČOV je dále navržena v šachtici OŠ3 zpětná klapka, který bude zamezovat zpětnému
vzdutí vody z řeky.
Výtlačné potrubí z čerpací stanice je navrženo z potrubí PE 100 RC PN 10 DN 100 o celkové délce 15 m.
SO 04 Příjezdní komunikace do ČOV
Tento objekt řeší připojení účelové komunikace z ČOV na silnici I/45 a dále rekonstrukci stávajícího
propustku. Narušené povrchy a výtluky na stávajících čelech propustku budou otryskovány a vyspraveny
cementovou maltou. Bude zřízena nová malta a osazeno nové zábradlí včetně silničních svodidel.
Nově je navržena veřejně přístupná účelová komunikace z asfaltobetonu v šířce 3,5 m. Délka komunikace
bude 215 m. Součástí je také napojení na silnici I/45, výhybna pro nákladní automobily a obratiště u vjezdu
do areálu navrhované ČOV.
SO 05 Přípojka VN
Jedná se o podzemní kabelovou trasu v délce 350 m + 15 m napojení na stožár VN a zapojení trafostanice.
Součástí je zřízení zpevněné plochy pro trafostanici.
Dočasné studny pro snižování hladiny podzemní vody
V průběhu stavebních prací budou u objektu čerpací stanice a ČOV vybudovány dočasné studny za účelem
snižování hladiny podzemních vod. Tyto studny se po ukončení prací odstraní – zasypou inertním
materiálem.
V prostoru čerpací stanice je navrženo 6 ks vrtů s vrtným průměrem min. 430 mm do hloubky zastižení
nesoudržných vrstev (cca 5 m), odkud se bude dále pokračovat ve vrtání o vrtném průměru 380 mm do
konečné hloubky 8 m. Vrty budou vystrojeny zárubnicí PVC DN 200. Voda se ze studní bude přečerpávat
do mobilní sedimentační plastové nádrže o celkovém objemu 6 m3 a dále bude přepadem přetékat do níže
položeného úseky trasy a následně do řeky Opavy.
V prostoru sdruženého objektu ČOV č. 1 je navrženo 8 ks vrtů a v sdruženého objektu ČOV č. 2 je
navrženo 6 ks vrtů s vrtným průměrem 375 mm do hloubky 10 m. Vrty budou vystrojeny zárubnicí PVC DN
200. Voda se ze studní bude přečerpávat do mobilní sedimentační plastové nádrže o celkovém objemu 6
m3. Čerpaná podzemní vody se bude odvádět samostatným potrubím a vypouštět do vodního toku Opava.
Účel stavby: Čištění odpadních vod z obcí Zátor a Čaková a jejich vypouštění do vod povrchových
Určení polohy stavby:
Katastrální území Loučky u Zátoru
Parc. č.
Druh pozemku
Vlastník
596/1
Ostat. plocha
Obec Zátor
1269
Vodní plocha
Státní pozemkový úřad
1271
Orná půda
Petrová Lucie
1276/1
Ostatní plocha
Obec Zátor
1277/1
Orná půda
Ovčáček Miloslav
1278
Ostatní plocha
Obec Zátor
1282/1
Ostatní plocha
Obec Zátor
1282/2
Ostatní plocha
Povodí Odry, státní podnik
1283/1
Orná půda
FARMA-LOUČKY s.r.o., Petr
Stanislav, Ulman Jiří, Ulman Josef
1283/4
Orná půda
Povodí Odry, státní podnik
1284
Ostatní plocha
Obec Zátor
1285
Ostatní plocha
Ředitelství silnic a dálnic ČR



Poznámka
Vodovodní přípojka
Přípojka VN
Přípojka VN
Vodovodní přípojka
Stoka A, vodovodní příp., příp. NN pro ČS1
Přípojka VN
Příjezdní komunikace k ČOV, odtok z ČOV
Odtok z ČOV
Přípojka VN
ČOV, stoka A, přípojka VN, NN, vodovodu
Příjezdní komunikace
Přípojka VN
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1290
1291
1322/1
1322/3

Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Katastrální území Brantice
Parc. č.
Druh pozemku
2627
Vodní plocha

Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
BIO TOP s.r.o., Ovčáček Miloslav
Povodí Odry, státní podnik

Odtok z ČOV
Odtok z ČOV
Stoka A, vodovodní příp., příp. NN pro ČS1
ČS1, výtlak z ČS1, přípojka vodovod, nn

Vlastník
Povodí Odry, státní podnik

Poznámka
Výustní objekt

Druh a účel nakládání s vodami:
‒ Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a jejich vypouštění do vod
povrchových – ust. § 8 odst. odst. 1 písm. b) bodu 3 a 5 vodního zákona
‒ Vypouštění odpadních vod do vod povrchových – ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Údaje o množství čerpaných z dočasných vrtaných studní, se kterými má být povoleno nakládat:
Množství čerpané z jedné dočasné studny: prům. 3 l.s-1, 7 800 m3.měs-1 a 31 200 m3.rok-1
SO 01 Čerpací stanice
Celk. množství čerpané z 6 ks studen: prům. 24 l.s-1, max. 30 l.s-1, max. 62 250 m3.měs-1 a 250 tis.m3.rok-1
DSO 02.2 Sdružený objekt ČOV č. 1
Celk. množství čerpané z 8 ks studen: prům. 32 l.s-1, max. 40 l.s-1, max. 82 500 m3.měs-1 a 330 tis.m3.rok-1
DSO 02.3 Sdružený objekt ČOV č. 2
Celk. množství čerpané z 6 ks studen: prům. 24 l.s-1, max. 30 l.s-1, max. 62 250 m3.měs-1 a 250 tis.m3.rok-1
Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno (snižování hladiny podzemních vod):
po dobu výstavby – do dokončení stavby
Údaje o množství vypouštěných odpadních vod z ČOV, se kterými má být povoleno nakládat:
prům. 5,72 l.s-1, max. 15,36 l.s-1, max. 14 816 m3.měs-1 a 180,262 tis.m3.rok-1 12 měsíců v roce.
Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno (vypouštění odpadních vod): 10 let
Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod, (mg/l):
BSK5
CHSK
NL
N-NH4+
prům.
8
p1
18
70
20
m2
25
120
30
15

Pcelk
2
5

Dotčený vodní tok: Opava, ř.km 80,770, IDVT: 10100014, CHP: 2-02-01-0350-0-00
Název a kód útvaru povrchových vod: HOD_0230 Opava od toku Milotický potok po tok Opavice
Název a kód útvaru podzemních vod: 66111 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry
Předložené podklady:
1) Žádost o vydání společného povolení podaná na formuláři dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
2) Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle přílohy č. 3 k vyhlášce č.
183/2018 Sb.,
3) Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu dle přílohy
č. 1 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.,
4) Dokumentace pro společné povolení dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů ve třech vyhotoveních ověřená autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby ING. Čestmírem Krkoškou ČKAIT—1100048, vyhotovená 8/2021
s aktualizací z 11/2021,
5) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 11.4.2022 čj. KHSMS
239019/2022/BR/HP,
6) Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 10.6.2021 č.j. RSD-329536/2021,
7) Sdělení kóty stoleté vody na řece Opavě od Povodí Odry, státní podnik ze dne 7.7.2021 zn.
POD/12617/2021/9232/811-01,
8) Sdělení Městského úřadu Krnov ze dne 30.9.2021 č.j. KRNOOVZP-71957/2021 last – koordinované
stanovisko bylo vydáno fikcí,
9) Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 16.11.2021 č.j. MSK 142268/2021,
10) Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 24.11.2021 č.j.
MSK 132672/2021,

1
2

Přípustné koncentrace
Maximální koncentrace
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11) Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy ze dne 15.12.2021 č.j. MSK
1555409/2021,
12) Souhlas s provedením stavby Obce Zátor ze dne 3.11.2021 č.j. 767/2021/Sýk,
13) Závazné stanovisko Obecního úřadu Brantice ze dne 18.10.2021 č.j. OUBR-950/2021 ke kácení
dřevin rostoucích mimo les,
14) Povolení zvláštního užívání místní komunikace ze dne 15.11.2021 zn. ZAT 7/2021/Sýk,
15) Rozhodnutí o povolení kácení dřevin, Obecní úřad Zátor ze dne 4.11.2021 zn. Zat-766/2021,
16) Protokol o vytyčení vodovodního řadu ze dne 22.4.2021,
17) Závazné stanovisko Městského úřadu Krnov ze dne 13.6.2019 č.j. KRNOZP-46129/22019 pohl
k trvalému odnětí půdy ze ZPF,
18) Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:
‒ České Radiokomunikace a.s. ze dne 11.10.2021 zn. UPTS/OS/287262/2021: nedojde ke
střetu,
‒ CETIN a.s. ze dne 11.10.2021 č.j. 817369/21 a ze dne 15.10.2021 č.j. 823484/21: dojde ke
střetu, společnost se stavbou souhlasí,
‒ ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.10.2021 zn. 0101615855 a ze dne 21.10.2021 zn.
001120296650: Dojde ke střetu, společnost se stavbou souhlasí,
‒ Telco Pro Services, a.s. ze dne 11.10.2021 zn. 0201313609: nedojde ke střetu,
‒ GasNet Služby, s.r.o. ze dne 11.10.2021 zn. 5002478344 a ze dne 3.11.2021 zn.
5002481942: dojde ke střetu s ochranným pásmem plynovodu, společnost se stavbou
souhlasí,
‒ T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 11.10.2021 zn. E50842/21: nedojde ke střetu a se
stavbou souhlasí,
‒ Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 11.10.2021 zn. MW9910184258346845: nedojde ke
střetu a souhlasí s realizací projektu,
‒ TKC systém s.r.o. ze dne 12.10.2021 č. 20211012/01: nedojde ke střetu,
‒ VaK Bruntál a.s. ze dne 7.6.2021 zn. Vak/1024/2021: souhlasíme s uvedeným záměrem,
19) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojené odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě s ČEZ Distribuce, a.s.,
20) Návrh havarijního plánu,
21) Návrh povodňového plánu,
22) Plán kontrolních prohlídek stavby,
23) Stanovisko Povodí Odry ze dne 8.7.2022 zn. POD/12811/2022/9233/57.2,
24) Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a odst.2 písm. b) a c) zákona o ochraně přírody a
krajiny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 14.2.2020 č.j. MSK 25134/2020
25) Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro potřeby založení stavby ČOV z březnu 2018,
který vypracovala Ing. Lucie Fojtová, Ph. D a Ing. Milan Kučera
Účastníci řízení:
‒ Povodí Odry, státní podnik – žadatel, účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a
zároveň podle ust. § 94k písm. a) a b) stavebního zákona a zároveň správce dotčeného vodního
toku podle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona.
‒ Miloslav Ovčáček, BIO TOP s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lucie Petrová, FARMA –
LOUČKY s.r.o., Stanislav Petr, Jiří Ulman, Josef Ulman, Státní pozemkový úřad – vlastníci
pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle ust. § 94k písm. d)
stavebního zákona,
‒ Obec Zátor – vlastník pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn a obec, na jejímž území má
být požadovaný záměr uskutečněn podle ust. § 94k písm. b) a d) stavebního zákona a zároveň
podle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona jako obec, na jejímž území by mohlo rozhodnutím
vodoprávního úřadu dojít k ovlivnění vodních poměrů.
‒ Obec Brantice –obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn podle ust. § 94k
písm. b) stavebního zákona a zároveň podle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona jako obec, na jejímž
území by mohlo rozhodnutím vodoprávního úřadu dojít k ovlivnění vodních poměrů.
‒ VaK Bruntál a.s. – vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo
ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo dle ust. § 94k písm. c stavebního zákona (věcné břemeno
parc. č. 1271),
‒ ČEZ Distribuce a.s. – vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo dle ust. § 94k písm. c stavebního zákona (věcné
břemeno parc. č. 596/1),
‒ Vlastníci pozemků parc. č. 930, 935/1, 935/2, 935/3, 937, 938, 945, 1012, 1013, 1014, 1015,
1016, 1017, 1018, 1021/1, 1024, 1032, 1035, 1075, 1076, 1077, 1084, 1085, 1086, 1087, 1251,
1266, 1267, 1268, 1275/1, 1276/3, 1277/2, 1281, 1283/2, 1286, 1292, 1293/1, 1293/2, 1307,
1322/2, 1323/1, 1323/2 v k.ú. Loučky u Zátoru – účastníci řízení podle § 94k pism. e) stavebního
zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)
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Dále městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
II. upouští
v souladu s ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona a v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od
ústního jednání i od ohledání na místě. Vodoprávní úřad usoudil, že není nezbytné, aby bylo ke splnění
účelu řízení a uplatnění práv účastníků řízení nařízeno ústní jednání, proto od ústního jednání vodoprávní
úřad upustil.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poučení o právech účastníků podle § 2 liniového zákona
‒ Oznámení o zahájení řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení
řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona (dále jen
"dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným
orgánům. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být
záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou
vyhláškou.
Poučení o právech účastníků řízení podle § 94m odst. 1 a § 94n odst. 2 a 3 stavebního zákona
- Účastníci řízení a dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy,
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
- Účastník řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo 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 ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení, a
důvody podání námitek.
- K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Poučení
Oprávněnými úředními osobami v tomto řízení jsou: Mgr. Kateřina Novotná – referent vodního hospodaření,
Ing. Hana Kutáčková – vedoucí oddělení vody, odpadů a silničního hospodářství, Mgr. Vladimír Procházka
– vedoucí odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství a Mgr. Barbora Pazderová –
vedoucí oddělení ekologie krajiny a zemědělství.
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce, který se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i
ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
Účastník má při jednání se právním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského
zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník řízení
jednu z nich.
Účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti.
Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního
zákona. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení uplatňovat stanoviska. Pokud o to požádají, poskytne jim
správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákona jinak.
Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu
řízení až do vydání rozhodnutí.
Účastníci řízení mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se ke všem podkladům
rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka řízení,
který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí
stanovuje speciální stavební úřad na 3 pracovní dny po lhůtě stanovené pro uplatnění závazných
stanovisek a námitek. Mohou tak učinit na zdejším odboru životního prostředí, silničního hospodářství a
zemědělství v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hod a ve čtvrtek od 8,00 do 11,30 hod. V ostatních
dnech po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.



Veškeré kontaktní informace naleznete na kontakt.mubruntal.cz

I

Tel.: +420 554 706 111

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již
v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce. S
tímto právem je spojeno právo činit si výpisy a pořízení kopie spisu nebo jeho části.
Upozornění:
Před vydáním stavebního povolení je stavebník povinen uhradit správní poplatek dle části I položka 18 bod
1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000 Kč
v hotovosti v pokladně Městského úřadu Bruntál, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na číslo
účtu 19-525771/0100, při platbě použijte VS 9126001370
Rozdělovník:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3131/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ovčáček Miloslav, Zátor 100, 793 16 Zátor
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Obec Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor
Petrová Lucie, Loučky 40, 793 16 Zátor
FARMA – LOUČKY s.r.o., Loučky 21, 793 16 Zátor
Petr Stanislav, Loučky 40, 793 16 Zátor
Ulman Jiří, Loučky 197, 793 16 Zátor
Ulman Josef, Zátor 133, 793 16 Zátor
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1448/42, 792 01 Bruntál
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Obec Brantice, Brantice 121, 793 93 Brantice
Účastníci řízení podle § 94k pism. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):
Vlastníci pozemků parc. č. 930, 935/1, 935/2, 935/3, 937, 938, 945, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1021/1, 1024, 1032, 1035, 1075, 1076, 1077, 1084, 1085, 1086, 1087, 1251, 1266, 1267, 1268,
1275/1, 1276/3, 1277/2, 1281, 1283/2, 1286, 1292, 1293/1, 1293/2, 1307, 1322/2, 1323/1, 1323/2 k. ú.
Loučky u Zátoru
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Obecní úřad Brantice, Brantice 121, 793 93 Brantice
Obecní úřad Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor
Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, odbor výstavby a životního prostředí, Pod Bezručovým vrchem,
794 01 Krnov 1 (Státní správa zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody, orgán územního
plánování)

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Bruntál a Obecního úřadu Zátor.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.

Digitálně podepsal Mgr. Barbora

vyvěšeno dne …………………………………… sejmuto dne ……………………………………………
Pazderová
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeníDatum:
a sejmutí
tohoto oznámení
20.09.2022
08:41:07 +02:00
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