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06.05.2022

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ č. 277/2022
Výroková část:
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Bruntál, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. d) a odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 131 odst. 4 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") /usnesení Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, vydaného pod č.j.: MSK
19944/2022, Sp.zn.: ÚPS/9408/2021/Gry 330. A10 N ze dne 03.02.2022/, podle § 86 odst. 4 stavebního
zákona
přerušuje
řízení zahájené na žádost o vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb nazvaného:
"I/45 Nové Heřminovy-Zátor, I.etapa"

SO 101 Silnice I/45 - úsek Nové Heřminovy
SO 101.1 Silnice I/45 - úsek Nové Heřminovy - protipovodňová hráz
SO 102 Silnice I/45 - provozní napojení I.etapy
SO 103 Silnice I/45 - úsek Nové Heřminovy-Zátor
SO 104 Silnice I/45 - křižovatka Čaková
SO 105 Okružní křižovatka Loučky
SO 106 Okružní křižovatka Zátor
SO 111 Napojení stávající silnice I/45 na okružní křižovatku Loučky
SO 112 Napojení silnice III/4583 na okružní křižovatku Zátor
SO 121 Přeložka polní cesty v km 6,951
SO 122 Napojení sportovního areálu
SO 123 Úprava parkoviště v Zátoru
SO 124 Komunikace do záhrází
SO 125 Úprava obslužné komunikace v km 7,665
SO 151 Pěší a cyklistické propojení Zátoru a místní části Loučky
SO 171 Provizorní přeložka silnice I/45 v Nových Heřminovech
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SO 172 Přístupová komunikace I
SO 173 Přístupová komunikace II
SO 201 Most přes obtok a cyklostezku v km 3,021
SO 202 Most přes řeku Opavu a pravobřežní lesní cestu v km 3,281
SO 203 Most přes vodoteč v km 4,000
SO 204 Estakáda přes údolí řeky Opavy v km 6,194
SO 205 Most přes Čakovský potok a silnici III/4583 v km 6,766
SO 206 Most přes polní cestu v Zátoru v km 6,951
SO 208 Most přes LB přítok řeky Opavy na obslužné komunikaci u Zátoru
SO 209 Most přes LB přítok řeky Opavy na sil.I/45 v Zátoru v km 7,617
SO 211 Most pod komunikací do záhrází
SO 241 Zárubní zeď vpravo v km 3,700-3,897
SO 242 Zárubní zeď vpravo v km 4,710-5,742
SO 245 Zárubní zeď vpravo u přeložky polní cesty v km 6,951
SO 250 Injekční chodba
SO 261 Protihluková Opatření
SO 301 Kanalizace okružní křižovatka Nové Heřminovy
SO 302 Kanalizace v km 3,030-3,157
SO 303 Kanalizace v km 3,300-3,980
SO 304 Kanalizace v km 4,010-5,084
SO 305 Kanalizace v km 5,135 – 5,670
SO 306 Kanalizace v km 5,759-6,002
SO 307 Kanalizace km 6,300
SO 308 Kanalizace km 7,450-7,608
SO 309 Kanalizace okružní křižovatka Zátor
SO 310 Kanalizace na silnici Zátor-Loučky a obslužné komunikaci
SO 321 Úprava potoka v km 4,000
SO 324 Provizorní odpady před stavbou nádrže
SO 340 Vodovodní přípojky dotčené stavbou
SO 341 Přeložka vodovodu – řad X km 6,670-6,750
SO 342 Přeložka vodovodu – řad Y km 6,710
SO 343 Přeložka vodovodu – řad U km 7,350-7,700
SO 360 DUN v km 3,070
SO 361 DUN v km 3,390
SO 362 DUN v km 4,730
SO 363 DUN v km 5,630
SO 391 Těsnění podloží
SO 392 Propust pod okružní křižovatkou
SO 451 Osvětlení okružní křižovatky Nové Heřminovy
SO 452 Přeložka veřejného osvětlení Zátor
SO 453 Veřejné osvětlení Zátor
SO 461 Přeložka sítě elektronických komunikací metalických kabelů CETIN v km 6,5816,957
SO 462 Přeložka sítě elektronických komunikací metalických kabelů CETIN v km 6,791
SO 463 Přeložka sítě elektronických komunikací metalických kabelů CETIN v km 7,3737,697
SO 471 Přeložka sítě elektronických komunikací optických kabelů CETIN v km 6,154 –
6,957
SO 472 Přeložka sítě elektronických komunikací optických kabelů CETIN v km 7,3737,697
SO 501 Přeložka STL plynovodu v km 7,470-7,630
SO 502 Přeložka STL plynovodu v km 7,665
SO 503 Přeložka STL plynovodu v MK
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SO 504 Ochrana STL plynovodu v km 7,400
SO 701 Oplocení
(dále jen "soubor staveb/stavba/záměr/stavební záměr") na pozemcích parc. č. st. p. 63, 166/1, parc.
č. 1040/20, 1040/22, 1040/4, 1040/14, 1040/19, 1040/3, 1153/1, 1135, 1129/7, 1133/3, 1133/1, 1131/3,
1114/2, 1117/2, 1117/3, 1114/1, 1110/1, 1109/1, 1109/2, 1110/3, 1121/5, 1137, 1117/1, 1151, 2049/10,
2049/12, 2049/13, 1133/4, 1845/5, 2049/14, 2092, 2030/7, 2030/6, 2030/5, 2030/4, 2030/2, 2030/3,
2030/1, 2031/1, 1845/4, 1870/3, 2049/11, 497/1, 501, 504/1, 516/1, 505/1, 503, 512/1, 512/2, 1836/1,
593, 594/1, 595, 596, 1103/2, 1104/2, 552/5, 1108/3, 2049/15, 1845/1, 1838, 495, 497/2, 516/2, 1115,
1882/2, 621, 606, 760, 1881/2 v katastrálním území Nové Heřminovy, parc. č. 536, 892, 920, 573, 644,
2551, 572 v katastrálním území Zátor, parc. č. 1165, 1171, 1176, 1134/2, 1134/4, 1083/3, 1083/2, 1129/1,
1141, 991/3, 978/3, 975, 903, 901/2, 974, 820, 895, 819, 973/1, 1155/2, 1154, 1163/3, 722, 1320, 1173/3,
1174/3, 1182/2, 1181/3, 396, 146, 241, 251/1, 251/2, 253, 979/3, 892/5, 1159, 1162, 1161, 1160, 1170,
1175, 1190, 593, 1140, 258, 176/1, 176/3, 174, 175, 395, 249, 250, 252, 152, 242, 155, 499, 1149/1,
1149/2, 891, 893, 1147, 1148/2, 1156, 154, 158, 400/2, 402/2, 407/2, 406, 413/1, 287/1, 286, 285, 291,
398, 399, 149/1, 48, 596/1, 245/1, 245/2, 507, 153, 1134/1, 1135/2, 1134/5, 1318/1, 1117, 1128/3,
1318/2, 176/2, 829, 978/1, 901/1, 811, 896, 898, 978/4, 1181/1, 402/1, 405, 403, 991/1, 1181/2, 254,
1134/3, 1083/1 v katastrálním území Loučky u Zátoru, parc. č. 2095/2, 2095/4, 2474, 2115, 2116, 2473/2,
2221, 2100 v katastrálním území Čaková, kterou podala 14.01.2019 (poslední doplnění dne 08.02.2021)
právnická osoba:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, zastoupena
právnickou osobou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377, Masarykovo náměstí
5/5, 702 00 Ostrava
(dále jen "žadatel").
K provedení úkonu – doplnění žádosti o údaje a podklady uvedené ve výzvě ze dne 06.05.2022,
MUBR/31974-22/hlb-Výst. 4689/2022/hlb, stavební úřad podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), určuje lhůtu do
31.12.2022
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
Obec Nové Heřminovy, IČ 00846538, Nové Heřminovy 122, 792 01 Nové Heřminovy,
Obec Čaková, IČ 00575992, Čaková 101, 793 16 Čaková,
Obec Zátor, IČ 00296473, Zátor 107, 793 16 Zátor,
Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava,
Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha,
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava,
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
František Němec, nar. 04.10.1946, Stará cesta 1684, 755 01 Vsetín,
Jaromír Kuchta, nar. 21.02.1964, Loučky 173, 793 16 Zátor,
Renáta Kuchtová, nar. 13.10.1967, Loučky 173, 793 16 Zátor,
Ing. Miroslav Švec, nar. 19.09.1967, Úvalno 124, 793 91 Úvalno,
Miloslav Ovčáček, nar. 09.02.1958, Zátor 100, 793 16 Zátor,
Lea Valášková, nar. 19.10.1954, Šmeralova 21/1, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem,
Rostislav Matěják, nar. 04.08.1960, Loučky 117, 793 16 Zátor,
Markéta Hradečná, nar. 27.06.1974, Loučky 144, 793 16 Zátor,
Jitka Grossmannová, nar. 01.11.1965, Odbojářů 99/12, 746 01 Milostovice,
Jana Güler, nar. 24.03.1985, Tichého 1025/19, 616 00 Brno, Žabovřesky,
Gustav Hradečný, nar. 22.02.1970, Loučky 144, 793 16 Zátor,
Ing. Emerich Místecký, nar. 13.03.1942, Loučky 114, 793 16 Zátor,
Marie Místecká, nar. 11.02.1947, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 444/12, 708 00
Ostrava, Poruba,
Marie Novoměstská, nar. 05.11.1958, Čelakovského 597, 684 01 Slavkov u Brna,
Helena Balintová, nar. 03.08.1986, Milotice nad Opavou 118, 792 01 Milotice nad Opavou,
Dušan Adámek, nar. 12.07.1954, Kosmická 745/17, 149 00 Praha 4, Háje,
Petr Adámek, nar. 24.02.1964, Loučky 14, 793 16 Zátor,
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Veronika Opletalová, nar. 01.04.1956, Loučky 13, 793 16 Zátor,
Antonín Šamaj, nar. 23.02.1953, Loučky 202, 793 16 Zátor,
Jarmila Šamajová, nar. 08.01.1956, Loučky 202, 793 16 Zátor,
Antonie Belejová, nar. 11.01.1957, Loučky 11, 793 16 Zátor,
Veronika Kelemenová, nar. 06.12.1989, Chářovská 880/117c, 794 01 Krnov, Pod Cvilínem,
Dagmar Lantová, nar. 21.09.1975, Čaková 31, 793 16 Čaková,
Josef Jelínek, nar. 15.06.1968, Loučky 106, 793 16 Zátor,
Růžena Jelínková, nar. 21.02.1949, Loučky 106, 793 16 Zátor,
FARMA-LOUČKY s.r.o., IČ 11689188, Loučky 21, 793 16 Zátor,
Lubomír Matěják, nar. 29.10.1951, Loučky 184, 793 16 Zátor,
UNEKO spol. s r.o., IČ 18953565, Loučky 333, 793 16 Zátor,
ČEZ Distribuce, a.s, IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,
CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň,
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
VaK Bruntál a.s., IČ 47675861, tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál,
Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
Ing. Zdeněk Kovařík, nar. 29.03.1974, Růženínová 1076/23, 154 00 Praha 5, Slivenec,
Ing. Zdeněk Hájek, nar. 22.07.1952, Loučky 143, 793 16 Zátor,
Hypoteční banka, a.s., IČ 13584324, Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, Radlice,
Správa železnic s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město.
Odůvodnění:
Právnická osoba Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
zastoupena právnickou osobou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377, Masarykovo náměstí
5/5, 702 00 Ostrava, podala dne 14.01.2019 žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Záměr je veřejně prospěšnou stavbou, dopravní infrastrukturou na kterou se vztahuje zákon č. 416/2009
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 416/2009 Sb.“).
Předmětná stavba je jeden z pěti celků záměru nazvaného “Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy
a související opatření“, k němuž bylo Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na
životní prostředí /nyní odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence/, Vršoviská 65,
100 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen “Ministerstvo ŽP“) vydáno dne 14.2.2012 pod č.j. 99416/ENV/11
stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 100/2001 Sb.“). Opatřením ze
dne 16.2.2017, č.j. 88915/ENV/16 prodloužilo Ministerstvo ŽP platnost výše uvedeného stanoviska do
14. února 2022 (tato lhůta se přerušuje, jelikož bylo zahájeno územní řízení, jako navazující řízení).
Stavební úřad pro úplnost uvádí, že stavba se nachází na území správních obvodů dvou obcí s rozšířenou
působností (ORP Bruntál – katastrální území Nové Heřminovy a ORP Krnov - katastrální území Zátor,
Čaková a Loučky u Zátoru), proto byl vydán dne 14.06.2016 pod č.j. MSK 74732/2016, sp. zn.
ÚPS/17334/2016/Sed 335 S5 přípis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního
plánování, stavebního řádu a kultury /nyní odbor územního plánování a stavebního řadu/, 28.října 117,
702 18 Ostrava (dále jen “krajský úřad“), kterým byl stanoven jako příslušný stavební úřad k provedení
územního řízení a vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu Městský úřad Krnov, odbor
regionálního rozvoje /nyní odbor výstavby a životního prostředí/, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov (dále
jen “stavební úřad Krnov“).
Posouzením žádosti stavební úřad Krnov zjistil, že žádost neobsahovala požadované náležitosti podle
§ 86 odst. 1 a 2 písm. b), c), d), e) stavebního zákona, a proto neposkytovala dostatečný podklad pro
posouzení stavby podle stavebního zákona.
Žadatel podal žádost na neplatném formuláři, který neobsahoval předepsané náležitosti a přílohy podle
§ 3 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška č. 503/2006 Sb.“); dále v žádosti
nebyly uvedeny úplné identifikační údaje stavby (jednotlivé SO). Žadatel k žádosti předložil závazná
stanoviska dotčených orgánů, která se odkazovala na dokumentaci stavby s odlišným datem zpracování
oproti předložené dokumentaci k žádosti (např. závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru
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Moravskoslezského kraje, závazné stanovisko Městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství, apod.); dále k žádosti nepřipojil závazné stanovisko Policie ČR,
dopravního inspektorátu a závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
výstavby a stavebního řádu podle § 4 odst. 7 stavebního zákona zahrnující požadavky na ochranu všech
dotčených veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, které hájí; k žádosti připojil rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 21.07.2017
(rozhodnutí o povolení výjimky z chráněných živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., zákon
o ochraně přírody a krajiny), bez doložky nabytí právní moci.
Žadatel dále k žádosti nepřipojil stanoviska všech vlastníků technické infrastruktury k možnosti
a způsobu napojení a podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem s dostatečně dlouhou
dobou platnosti (např. ČEZ Distribuce, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., obce
Nové Heřminovy, obce Zátor, obce Čaková, správce Povodí Odry, s.p., apod.), smlouvy s příslušnými
vlastníky veřejné technické infrastruktury (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. /nyní CETIN a.s./,
ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o. /nyní GasNet, s.r.o., zast. GasNet Služby, s.r.o./). K žádosti
připojil dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v jednom vyhotovení, která nebyla kompletní,
neměla dostatečnou vypovídací schopnost o stavbě, nebyly uvedeny všechny jednotlivé SO
a neobsahovala všechny potřebné náležitosti podle § 86 stavebního zákona a náležitosti dle vyhlášky
č. 503/2006 Sb., vč. příloh uvedených k této vyhlášce. Dopisem ze dne 21.03.2019, č.j. KRNOOV22481/2019-blas 328 A/5 (právní moc dne 17.04.2019) stavební úřad Krnov vyzval žadatele k doplnění
žádosti o uvedené údaje a podklady, poučil jej o důsledcích nesplnění výzvy a současně rozhodl
usnesením o přerušení územního řízení. K doplnění žádosti o požadované údaje a podklady stavební úřad
Krnov určil žadateli lhůtu do 31.12.2019.
Žadatel dne 06.06.2019, 10.09.2019 a 27.09.2019 doplnil žádost. Žadatel současně žádost zúžil o stavební
objekty SO 001 Příprava území, SO 061 Rekultivace stávající silnice I/45 v km 7,500, SO 322 Úprava
Čakovského potoka, SO 323 Úprava bezejm. vodoteče v km 7,650, SO 801 Vegetační úpravy.
Stavební úřad Krnov po prostudování doplněných podkladů žadateli dopisem ze dne 03.02.2020,
č.j. KRNOOV-10323/2020-blas OV-1231/2019-blas sdělil, že vady žádosti nebyly zcela odstraněny
a z některých doplněných podkladů vyplynula nutnost dalšího doplnění a upřesnění. Stavební úřad Krnov
ve sdělení uvedl, že žádost neobsahovala všechny potřebné předepsané údaje a přílohy; nebyly uvedeny
všechny jednotlivé SO, vč. údaje o tom, na kterých pozemcích a v kterém katastrálním území se nachází;
dokumentace nebyla kompletní, neměla dostatečnou vypovídací schopnost o stavbě a nebyla doložena
všechna požadovaná stanoviska a smlouvy vlastníků technické infrastruktury a závazná stanoviska
dotčených orgánů. Pro doplnění výše uvedeného stanovil stavební úřad Krnov náhradní termín do
29.05.2020.
Žadatel dne 27.05.2020, 29.05.2020, 02.06.2020, 12.06.2020, 07.07.2020, 08.07.2020 a 14.08.2020
doplnil žádost.
Stavební úřad Krnov po prostudování doplněných podkladů dospěl k závěru, že vady žádosti nebyly zcela
odstraněny a dokumentace nebyla kompletní a neměla dostatečnou vypovídací schopnost o stavbě; nebyla
doložena všechna požadovaná stanoviska vlastníků technické infrastruktury a některá předložená
stanoviska vlastníků technické infrastruktury byla již neplatná (pozbyla platnosti), proto dopisem ze dne
05.10.2020, č.j. KRNOOV-77837/2020-blas 328 A/5 (právní moc dne 22.10.2020) vyzval žadatele
k doplnění žádosti, poučil jej o důsledcích nesplnění výzvy a současně rozhodl usnesením o přerušení
územního řízení. K doplnění žádosti o požadované údaje a podklady stavební úřad Krnov určil žadateli
lhůtu do 31.12.2020.
Žadatel dne 08.02.2021 doplnil žádost o požadované údaje a doklady uvedené ve výzvě stavebního úřadu
Krnov. Doplněním žádosti odpadly důvody, pro které bylo územní řízení přerušeno.
Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona a § 27 správního řádu.
Účastníky řízení jsou:
• Ředitelství silnic a dálnic ČR – žadatel a současně vlastník pozemků parc. č. 245/2, 258, 400/2,
402/2, 406, 407/2, 499, 901/2, 978/3, 979/3, 991/3, 1083/3, 1117, 1134/4, 1134/5, 1148/2, 1149/2,
1155/2, 1163/3, 1173/3, 1174/3, 1181/3, 1182/2 v k.ú. Loučky u Zátoru (§ 85 odst. 1 písm. a/
stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
• Obec Nové Heřminovy - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a současně
vlastník pozemků parc. č. 1040/14, 1153/1, 1135, 1133/1, 1131/3, 1121/5, 1151, 2030/7, 2030/5,
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2030/4, 2031/1, st. 63, 2092, 1108/3 a st. 166/1 v k.ú. Nové Heřminovy, na kterých má být záměr
uskutečněn a současně vlastník stavby (veřejné technické infrastruktury) na pozemcích, na kterých
má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 1 písm. b/, odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27
odst. 1,2 správního řádu);
Obec Zátor - na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a současně vlastník pozemků
parc. č. 1165, 1171, 1176, 1320, 396, 146, 251/1, 253, 1140, 892/5, 1159, 1162, 1161, 1160, 1170,
1175, 1190, 176/1, 174, 175, 395, 249, 250, 252, 155, 1156, 154, 287/1, 286, 285, 291, 398, 399,
149/1, 48, 596/1, 507, 893, 153, 1318/2, 176/2, 1147 v k.ú. Loučky u Zátoru a parc. č. 892
v k.ú. Zátor, na kterých má být záměr uskutečněn; současně právnická osoba, která má k pozemkům
parc. č. 829, 1181/3, 1181/1, 1181/2 v k.ú. Loučky u Zátoru jiné věcné právo (právo věcného
břemene) a toto právo je předmětnou stavbou přímo dotčeno a zároveň vlastník stavby (veřejné
technické infrastruktury) na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst.
1 písm. b/, odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1,2 správního řádu);
Obec Čaková - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a současně vlastník
pozemků parc. č. 974, 973/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, parc. č. 2100 v k.ú. Čaková, na kterých má být
záměr uskutečněn a současně vlastník stavby (veřejné technické infrastruktury) na pozemcích, na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 1 písm. b/, odst. 2 písm. a/ stavebního
zákona, § 27 odst. 1,2 správního řádu);
Povodí Odry, s.p. – majetkový správce pozemků parc. č. 1040/20, 1040/22, 1040/19, 1040/3, 1129/7,
1133/3, 1114/2, 1117/2, 1117/3, 1110/1, 1109/1, 1109/2, 1137, 1117/1, 1133/4, 2030/6, 1114/1,
516/2, 512/2, 1103/2, 552/5, 1838, 1104/2, 495, 497/2, 1115, 1882/2, 1836/1, 516/1 v k.ú. Nové
Heřminovy, parc. č. 1134/4, 1083/3, 991/3, 978/3, 901/2, 1155/2, 1163/3, 1173/3, 1174/3, 1182/2,
1181/3, 251/2, 979/3, 176/3, 1149/2, 1148/2, 400/2, 402/2, 407/2, 413/1, 245/2, 1135/2, 1134/2,
1134/5, 1318/1, 1083/3, 1083/2, 1128/3, 829, 406 v k.ú. Loučky u Zátoru, parc. č. 2095/4, 2473/2,
2474 v k.ú. Čaková, parc. č. 2551, 572 v k.ú. Zátor, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn a současně právnická osoba, která má k pozemku parc. č. 892/5 v k.ú. Loučky
u Zátoru jiné věcné právo (právo věcného břemene) a toto právo je předmětnou stavbou přímo
dotčeno (§ 85 odst. 2 písm. a/ a b/ stavebního zákona, § 27 odst. 1,2 správního řádu);
Státní pozemkový úřad – majetkový správce pozemků parc. č. 1040/4, 1870/3 v k.ú. Nové
Heřminovy, parc. č. 2095/2 v k.ú. Čaková, na kterých má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2
písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o. - majetkový správce pozemků parc. č. 1845/5, 2030/3,
2030/1, 1845/4 v k.ú. Nové Heřminovy, parc. č. 891, 158 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterých má být
záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Ing. Miroslav Švec - vlastník pozemků parc. č. 497/1, 501, 504/1, 505/1, 503, 512/1 v k.ú. Nové
Heřminovy, na kterých má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27
odst. 1 správního řádu);
Lesy České republiky s.p. - majetkový správce pozemků parc. č. 536, 920, 573, 644 v k.ú. Zátor,
parc. č. 593, 594/1, 595, 596, 621, 606, 760, 1881/2 v k.ú. Nové Heřminovy, parc. č. 722, 152
v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterých má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního
zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Vladimír Matouš - vlastník pozemku parc. č. 1129/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být
záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Josef Jelínek - vlastník pozemku parc. č. 1141 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být záměr
uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Dušan Adámek - spoluvlastník pozemku parc. č. 975 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být
záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Petr Adámek - spoluvlastník pozemku parc. č. 975 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být záměr
uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
František Němec - vlastník pozemků parc. č. 903, 1154 v k.ú. Loučky u Zátoru, parc. č. 2115
v k.ú. Čaková, na kterých má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27
odst. 1 správního řádu);
Jitka Grossmannová - spoluvlastník pozemků parc. č. 820, 919 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterých
má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
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Jana Güler - spoluvlastník pozemků parc. č. 820, 919 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterých má být
záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Gustav Hradečný - spoluvlastník pozemku parc. č. 895 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být
záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Markéta Hradečná - spoluvlastník pozemku parc. č. 895 a vlastník pozemku parc. č. 811
v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterých má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního
zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Dušan Hertel - spoluvlastník pozemku parc. č. 241 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být záměr
uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Eva Hertlová - spoluvlastník pozemku parc. č. 241 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být záměr
uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
UNEKO spol. s r.o. - vlastník pozemků parc. č. 242, 245/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterých má
být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Jaromír Kuchta - spoluvlastník pozemku parc. č. 2116 a vlastník pozemku parc. č. 2221
v k.ú. Čaková, na kterých má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27
odst. 1 správního řádu);
Renáta Kuchtová - spoluvlastník pozemku parc. č. 2116 v k.ú. Čaková, na kterém má být záměr
uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Antonie Belejová - vlastník pozemků parc. č. 1134/1, 1134/3, 1083/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, na
kterých má být záměr uskutečněn a současně fyzická osoba, která má k pozemkům parc. č. 1083/3,
1134/4, 1134/5 v k.ú. Loučky u Zátoru jiné věcné právo (právo věcného břemene užívání) a toto
právo je předmětnou stavbou přímo dotčeno (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1
správního řádu);
Jaroslav Opletal - spoluvlastník pozemků parc. č. 978/1, 978/4 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterých
má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Veronika Opletalová - spoluvlastník pozemků parc. č. 978/1, 978/4 v k.ú. Loučky u Zátoru, na
kterých má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního
řádu);
Helena Balintová - vlastník pozemku parc. č. 901/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být záměr
uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Ing. Emerich Místecký - spoluvlastník pozemku parc. č. 896 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má
být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Marie Místecká - spoluvlastník pozemku parc. č. 896 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být
záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Marek /v oznámení o zahájení řízení chybně uvedeno Milan/ Spáčil - spoluvlastník pozemku parc.
č. 898 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního
zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Mgr. Monika Maxová - spoluvlastník pozemku parc. č. 898 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má
být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Lubomír Matěják - spoluvlastník pozemků parc. č. 1181/1, 1181/2 v k.ú. Loučky u Zátoru, na
kterých má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního
řádu);
Rostislav Matěják - spoluvlastník pozemků parc. č. 1181/1, 1181/2 a vlastník pozemků parc.
č. 402/1, 405, 403 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterých má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/
stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Antonín Šamaj - spoluvlastník pozemku parc. č. 991/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být
záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Jarmila Šamajová - spoluvlastník pozemku parc. č. 991/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být
záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Lea Valášková - vlastník pozemku parc. č. 254 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být záměr
uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
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ZÁTOR – AGROZAT s.r.o. - vlastník pozemku parc. č. 1149/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém
má být záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
VaK Bruntál a.s. – právnická osoba, která má k pozemkům parc. č. 2100 v k.ú. Čaková, parc.
č. 892/5, 893, 891, 1155/2, 973/1, 974 v k.ú. Loučky u Zátoru jiné věcné právo (právo věcného
břemene) a toto právo je předmětnou stavbou přímo dotčeno a současně vlastník stavby
(vodovodního řádu) na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2
písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
ČEZ Distribuce, a.s. – právnická osoba, která má k pozemkům parc. č. 1170, 285, 291, 399, 596/1,
286, 395, 396, 829, 413/1, 1117, 258, 1181/3, 406, 407/2, 400/2, 975, 1181/1, 1181/2 v k.ú. Loučky
u Zátoru, na nichž má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo (právo věcného břemene) a toto právo
je předmětnou stavbou přímo dotčeno a současně vlastník stavby (distribuční soustava VN, NN) na
pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního
zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Ing. Zdeněk Hájek – vlastník pozemku parc. č. 1163/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, jehož jiné věcné
právo (právo věcného břemene užívání) k pozemku parc. č. 1163/3 v k.ú. Loučky u Zátoru, na
kterém má být záměr uskutečněn, je předmětnou stavbou přímo dotčeno (§ 85 odst. 2 písm. a/ a b/
stavebního zákona, § 27 odst. 1,2 správního řádu);
Banka Haná a.s. – právnická osoba, která má k pozemku parc. č. 254 v k.ú. Loučky u Zátoru, na
kterém má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo (zástavní právo) a toto právo je předmětnou
stavbou přímo dotčeno (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Ing. Zdeněk Kovařík - fyzická osoba, která má k pozemku parc. č. 254 v k.ú. Loučky u Zátoru, na
kterém má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo (právo věcného břemene) a toto právo je
předmětnou stavbou přímo dotčeno (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního
řádu);
CETIN a.s. – vlastník stavby technického vybavení Loučky č.p. 28, na pozemku parc. č. 254
v k.ú. Loučky u Zátoru, na kterém má být záměr uskutečněn a současně vlastník stavby (sítě
elektronických komunikací) na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85
odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Hypoteční banka, a.s. – právnická osoba, která má k pozemku parc. č. 975 v k.ú. Loučky u Zátoru,
na kterém má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo (zástavní právo) a toto právo je předmětnou
stavbou přímo dotčeno (§ 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu);
Správa železnic, s.o. (dříve Správa železniční dopravní cesty, s.o.) – vlastník stavby (veřejné
technické infrastruktury) na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85
odst. 1 písm. b/, odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, § 27 odst. 1,2 správního řádu);
GasNet, s.r.o., zast. GasNet Služby, s.r.o. (dříve GridServices s.r.o.) - vlastník stavby (plynárenského
zařízení) na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 2 písm. a/
stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu).

Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a současně podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou
účastníky řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům parc. č. 1845/7, 1888, 1067/3, 1041/8, 1060/2, 2049/9, st. 67/3, 1189/2, 1190/3, 1840, 1145/3,
1129/1, 1121/1, 2030/8, 1069/2, 1040/2, 1041/6, st. 204, st. 188, 1147/3, st. 271, 2083, 1131/2, 2031/3,
2031/2, 1839/2, 1121/2, 2030/9, 1121/3, 493/1, 523, 508, 1837, 505/2, 504/2, 1836/2, 1112, 1111, st. 209,
552/3, 550/1, 1104/1, st. 387, 1103/3, st. 53, st. 386, st. 66/2, 507, 1870/2, st. 166/2 v k.ú. Nové
Heřminovy, parc. č. 645 v k.ú. Zátor, parc. č. 2091, 2350, 2119, 1796/2 v k.ú. Čaková, parc. č. 1123,
1124/3, 1319, 1138, 263, 149/2, 159/2, 596/4, 255, 256, 163, 162, 270, 265, 264, 259, 262, 177/4, 1124/1,
1155/1, 1163/1, 1173/2, 1173/1, 1128/1, 894, 1180, 1169, 148, 151, 150, 1225, 397, 1164, 1182/1, 288/1,
1082, 1045, 1135/1, 973/2, 988, 806, 802, 798, 750, 728, 725, 724, 901/1, 723, 721, 403, 401, 410, 409,
408, 159/1, 1230, 157, 145, 136, 128, 126, 127, 124, 122, 244, 243, 248, 247, 246, 1183, 1184, 1181/2,
254, 240, 140, 135, 138, 288/2, 414, 287/2, 287/1 a 413/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, nebo stavbám na nich
je územním rozhodnutím přímo dotčeno umístěním stavby při hranici pozemků.
Vlastnická ani jiná věcná práva k dalším vzdálenějším pozemkům a stavbám nemohou být územním
rozhodnutím přímo dotčena.
Stavební úřad Krnov dopisem ze dne 13.02.2021-22.02.2021, č.j. KRNOOVZP-9912/2021-blas (dále jen
“oznámení“), oznámil zahájení územního řízení jako navazujícího řízení známým účastníkům řízení
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podle § 85 stavebního zákona, dotčeným orgánům, veřejnosti ve smyslu § 3 písm. h) zákona č. 100/2001
Sb. a dotčené veřejnosti ve smyslu § 3 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb. Protože mu byly dobře známy
poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, proto v souladu s § 87
odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených
orgánů a námitek účastníků stanovil lhůtu do 19.04.2021. Současně upozornil dotčené orgány
a účastníky, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude
přihlédnuto (zásada koncentrace).
Jelikož se jedná o navazující řízení, které se vždy považuje za řízení s větším počtem účastníků, což
vyplývá z § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a z § 144 odst. 6 správního řádu, proto stavební úřad Krnov
doručoval oznámení žadateli a účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům
jednotlivě /do vlastních rukou/, účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, veřejnosti a dotčené
veřejnosti veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce a současně na elektronické úřední
desce Městského úřadu Krnov ve dnech od 23.02.2021 do 25.03.2021. Stavební úřad současně uvádí, že
oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce Obce Nové Heřminovy, Obce Zátor a Obce Čaková (informační
charakter).
Stavební úřad pro úplnost uvádí, že žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu byla
ve dnech od 23.02.2021 do 25.03.2021 vyvěšena na elektronické úřední desce Městského úřadu Krnov.
Dne 24.03.2021 byly stavebnímu úřadu Krnov v souladu s § 89 stavebního zákona doručeny námitky
účastníka řízení Jaromíra Kuchty.
Dne 24.03.2021 byly stavebnímu úřadu Krnov v souladu s § 89 stavebního zákona doručeny námitky
účastníka řízení Renáty Kuchtové.
Dne 07.04.2021 se do kanceláře stavebního úřadu Krnov dostavil starosta Obce Nové Heřminovy –
Ing. Ludvík Drobný, aby ve smyslu § 38 odst. 1 správního řádu nahlédl do spisu vedeného pod spis. zn.
Výst. OV-1231/2019-blas. Stavební úřad Krnov účastníku řízení vyhověl a předložil mu k nahlédnutí
spis. zn. Výst. OV-1231/2019-blas a dokumentaci stavby. Účastník řízení si pořídil kopii části spisu
a dokumentace (vlastním fotoaparátem). Stavební úřad o tomto úkonu vyhotovil protokol, který je
součástí spisu.
Dne 12.04.2021 se do kanceláře stavebního úřadu Krnov dostavil účastník řízení Mgr. Monika Maxová,
aby stavebnímu úřadu Krnov sdělila, že uvedl chybně křestní jméno spoluvlastníka pozemku parc. č. 898
v k.ú. Loučky u Zátoru – Marka Spáčila (chybně uvedeno Milan Spáčil). Stavební úřad o tomto úkonu
vyhotovil protokol, který je součástí spisu.
Dne 14.04.2021 se do kanceláře stavebního úřadu Krnov dostavil účastník řízení Petr Adámek, aby ve
smyslu § 38 odst. 1 správního řádu nahlédl do spisu vedeného pod spis. zn. Výst. OV-1231/2019-blas.
Stavební úřad Krnov účastníku řízení vyhověl a předložil mu k nahlédnutí dokumentaci stavby. Účastník
řízení si nepořídil žádnou kopii ze spisu. Stavební úřad o tomto úkonu vyhotovil protokol, který je
součástí spisu.
Dne 14.04.2021 se do kanceláře stavebního úřadu Krnov dostavil účastník řízení František Němec, aby ve
smyslu § 38 odst. 1 správního řádu nahlédl do spisu vedeného pod spis. zn. Výst. OV-1231/2019-blas.
Stavební úřad Krnov účastníku řízení vyhověl a předložil mu k nahlédnutí dokumentaci stavby. Účastník
řízení si nepořídil žádnou kopii ze spisu. Stavební úřad o tomto úkonu vyhotovil protokol, který je
součástí spisu.
Dne 19.04.2021 byla stavebnímu úřadu Krnov doručena na vědomí výzva k doplnění žádosti, kterou
dotčený orgán Ministerstvo ŽP zaslal žadateli; dále dotčený orgán Ministerstvo ŽP ve výzvě uvedl, že bez
doplnění podkladů nevydá závazné stanovisko k ověření změn ve smyslu § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001
Sb.
Dne 19.04.2021 byly stavebnímu úřadu Krnov v souladu s § 89 stavebního zákona doručeny námitky
účastníka řízení Františka Němce.
Dne 19.04.2021 byly stavebnímu úřadu Krnov v souladu s § 89 stavebního zákona doručeny námitky
účastníka řízení Petra Adámka.
Dne 19.04.2021 byly stavebnímu úřadu Krnov doručeny námitky Hnutí DUHA Jeseníky, vč. příloh
harmonogram výstavby záměru vycházející z investičního záměru, vyjádření správce povodí – Povodí
Odry, s.p. k investičnímu záměru, Memorandum – Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opava
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a výstavba vodního díla Nové Heřminovy ze dne 24.05.2018, Ichtyologický průzkum a posouzení vlivu
záměru OHO na dotčenou ichtyocenózu z ledna 2016 a studii obtokového koryta vodní nádrže Nové
Heřminovy ze dne 13.03.2016.
Ve výše uvedené lhůtě ostatní účastníci neuplatnili žádné námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Dne 20.04.2021 (podání učiněno elektronicky /emailem/ bez digitálního podpisu dne 20.04.2021)
a 28.04.2021 (podání učiněno elektronicky /emailem/ bez digitálního podpisu dne 28.04.2021) byly
stavebnímu úřadu Krnov v souladu s § 89 stavebního zákona doručeny námitky účastníka řízení
Ing. Zdeňka Hájka.
Spolek Hnutí DUHA Jeseníky, Radim 8, 794 01 Brantice v dopise ze dne 19.04.2021 mj. uplatnil
námitku systémové podjatosti stavebního úřadu Krnov.
Stavební úřad pro úplnost uvádí, že spolek Hnutí DUHA Jeseníky, ani jiná dotčená veřejnost se
stavebnímu úřadu Krnov do řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. nepřihlásil (učinit tak mohly
nejpozději do 25.03.2021).
Na základě výše uvedené námitky systémové podjatosti stavební úřad Krnov dopisem ze dne 10.05.2021,
č.j. KRNOOV-38663/2021-blas postoupil námitku krajskému úřadu. Stavební úřad Krnov současně
dopisem ze dne 11.05.2021, č.j.KRNOOVZP-38902/2021-blas sdělil žadateli, účastníkům řízení
a dotčeným orgánům, že byla uplatněna námitka systémové podjatosti stavebního úřadu Krnov, která byla
postoupena krajskému úřadu a do doby pravomocného rozhodnutí o této námitce nebudou v předmětném
řízení činěny žádné úkony, pouze potřebné úkony, jež nesnesou odkladu.
Krajský úřad dopisem ze dne 18.05.2021, sp.zn. ÚPS/10821/2021/Gry 330. A10 N, č.j. MSK 64688/2021
vyzval stavební úřad Krnov k doplnění stanoviska tajemníka Městského úřadu Krnov, jako “nejvýše
služebně nadřízené osoby“ k námitce systémové podjatosti. Krajský úřad současně uvedl, že podání
označené jako “námitka podjatosti“ by mělo být s ohledem na § 37 odst. 1 správního řádu posouzeno jako
podnět k prověření možné podjatosti úřední osoby.
Stavební úřad Krnov, na základě výše uvedené výzvy krajského úřadu, dopisem ze dne 26.05.2021,
č.j. KRNOOVZP-44018/2021-blas požádal tajemníka Městského úřadu Krnov – Ing. Pavla Osadníka
o stanovisko k systémové podjatosti.
Dne 02.06.2021 obdržel stavební úřad Krnov vyjádření tajemníka Městského úřadu Krnov – Ing. Pavla
Osadníka ze dne 02.06.2021, č.j. KRNOTAJ-44490/2021 osad, kterým sdělil, že mu není znám žádný
konkrétní zájem jeho osoby na výsledku řízení, pro který by bylo možno o jeho podjatosti pochybovat.
Stavební úřad Krnov dopisem ze dne 03.06.2021, č.j. KRNOOV-38663/2021-blas doplnil krajskému
úřadu požadované stanovisko.
Dopisem ze dne 18.06.2021 požádal dotčený orgán Ministerstvo ŽP stavební úřad Krnov o prodloužení
lhůty pro uplatnění závazného stanoviska k ověření změn ve smyslu § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.
do 30.08.2021.
Krajský úřad vydal dne 30.07.2021 pod č.j. MSK 62567/2021, spis. zn. ÚPS/10821/2021/Gry 330. A10 N
usnesení, kterým podle § 131 odst. 4 správního řádu pověřil Městský úřad Bruntál, odbor výstavby
a územního plánování, věcnou příslušností k provedení a dokončení řízení o vydání rozhodnutí o umístění
výše uvedené stavby. Krajský úřad v usnesení uvedl, že hlavním důvodem o pochybnosti nepodjatosti
zaměstnanců Městského úřadu Krnov je Memorandum – Protipovodňová opatření na horním toku řeky
Opava a výstavba vodního díla Nové Heřminovy ze dne 24.05.2018, spolupodepsané vedoucími
představiteli města Krnov. V tomto memorandu zúčastnění zástupci měst a obcí vyzývají Vládu ČR,
a některá Ministerstva a Krajský úřad Moravskoslezského kraje ke konkrétním krokům, které urychlí
schvalovací proces a umožní výstavbu klíčového prvku, tj. vodního díla Nové Heřminovy.
Dne 18.08.2021 (doplněno dne 25.08.2021) podal účastník řízení Obec Nové Heřminovy, Nové
Heřminovy 122, 792 01 Bruntál, zast. JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem, IČ 05449201, Bubeníčkova
42, 615 00 Brno (dále jen “odvolatel“) odvolání proti usnesení ze dne 30.07.2021 pod č.j. MSK
62567/2021, spis. zn. ÚPS/10821/2021/Gry 330. A10 N, kterým byl Městský úřad Bruntál, odbor
výstavby a územního plánování pověřen věcnou příslušností k provedení a dokončení územního řízení
pro výše uvedenou stavbu. Odvolatel v odvolání mj. uplatnil námitku systémové podjatosti všech
oprávněných úředních osob nalézacího správního úřadu, tj. Městského úřadu v Krnově, vč. tajemníka
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a starosty a všech oprávněných úředních osob nadřízeného správního úřadu, tedy Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, vč. ředitele krajského úřadu a hejtmana.
Dopisem ze dne 13.05.2021 postoupil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – Ing. Tomáš
Kotyza, MBA (dále jen “ředitel KÚ“) námitku systémové podjatosti Ministerstvu pro místní rozvoj ČR,
odboru územně a stavebně správnímu (dále jen “ MMR“).
MMR usnesením ze dne 25.06.2021, č.j. MMR-55289/2021-83 rozhodlo tak, že námitce podjatosti
ředitele KÚ uplatněné odvolatelem v řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb
označených jako “Vodní dílo Nové Heřminovy“ na pozemcích v k.ú. Loučky u Zátoru, Nové Heřminovy,
Čaková, Zátor vedené Městským úřadem Krnov se nevyhovuje. MMR v odůvodnění předmětného
usnesení uvedl, že ze spisového materiálu nezjistilo, že by existoval konkrétní zájem Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje na výsledku řízení.
Proti usnesení MMR ze dne 25.06.2021, č.j. MMR-55289/2021-83 podal odvolatel dne 13.07.2021
(doplnil dne 02.08.2021) tzv. blanketní rozklad, ve kterém uvedl, že napadené usnesení je nedostatečně
odůvodněné, a proto nepřezkoumatelné, je postavené na nesprávném právním názoru a na nedostatečně
zjištěných skutkových okolnostech.
Rozhodnutím ministryně Kláry Dostálové ze dne 08.10.2021, č.j. MMR-75448/2021-31 byl rozklad
odvolatele zamítnut a napadané usnesení MMR ze dne 25.06.2021, č.j. MMR-55289/2021-83 bylo
potvrzeno.
Usnesením ze dne 13.07.2021, č.j. MSK 90425/2021, rozhodl ředitel KÚ o námitce podjatosti Ing. arch.
Beáty Vinklárkové, Ph.D., vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen “vedoucí
odboru KÚ“) tak, že není vyloučena z projednávání a rozhodování záměru umístění předmětné stavby.
Ředitel KÚ v usnesení uvedl, že nic nesvědčí o skutečnosti, že by vedoucí odboru KÚ měla jakýkoli
zájem na výsledku správního řízení v předmětné věci, a proto ji z projednání věci nevyloučil.
Vedoucí odboru KÚ následně rozhodla usnesením ze dne 29.07.2021, č.j. MSK 97204/2021 tak, že
předmětné námitce podjatosti ve vztahu k vedoucí oddělení stavebního řádu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje Ing. Renátě Chrástkové (dále jen “vedoucí oddělení KÚ“), a také ve vztahu ke
všem jí podřízeným úředním osobám, nevyhovuje.
Dne 02.08.2021 podal (doplnil dne 11.08.2021) odvolatel proti usnesení ředitele KÚ ze dne 13.07.2021,
č.j. MSK 90425/2021 „blanketní“ odvolání. MMR napadené usnesení rozhodnutím ze dne 15.09.2021,
č.j. MMR-71265/2021-83 částečně změnil a ve zbytku napadené usnesení potvrdil.
Dne 04.11.2021 obdržel stavební úřad závazné stanovisko k ověření změn záměru pro výše uvedenou
stavbu, které vydal dne 03.11.2021, pod č.j. MZP/2021/710/5511 dotčený orgán Ministerstvo ŽP.
Krajský úřad vydal dne 03.02.2022, pod č.j. MSK 19944/2022, sp.zn. ÚPS/9408/2021/Gry 330. A10 N
usnesení, kterým podle § 131 odst. 4 správního řádu pověřil Městský úřad Bruntál, odbor výstavby
a územního plánování, věcnou příslušností k provedení a dokončení řízení ve věci žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nazvané “Vodní dílo Nové Heřminovy“ na pozemcích v k.ú. Loučky
u Zátoru, Nové Heřminovy, Čaková, Zátor, žadatele Povodí Odry, s.p., IČ 70890021, Varenská 3101/49,
702 00 Ostrava, které doposud vedl stavební úřad Krnov, jakož i všech dalších řízení a úkonů, jenž
souvisí s protipovodňovými opatřeními na horním toku řeky Opavy a výstavbou vodního díla Nové
Heřminovy, k nimž jsou jako správní orgány příslušné obecné stavební úřady.
Stavební úřad Krnov předal dne 11.02.2022 stavebnímu úřadu veškeré podklady, spisy a dokumentace
týkající se záměru “Vodní dílo Nové Heřminovy“ na pozemcích v k.ú. Loučky u Zátoru, Nové
Heřminovy, Čaková, Zátor a další stavby, které souvisí s protipovodňovými opatřeními na horním toku
řeky Opavy.
Stavební úřad z výpisu z evidence katastru nemovitostí ze dne 27.04.2022 zjistil změnu některých
vlastníků pozemků, na nichž má být předmětná stavba umístěna a s tím spojená nová věcná práva
k pozemkům, na nichž má být předmětná stavba umístěna (účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a/
stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu), tj.:
• pozemku parc. č. 1129/1 v k.ú. Loučky u Zátoru – Veronika Kelemenová (právní nástupce po
Vladimír Matouš),
• pozemku parc. č. 1141 v k.ú. Loučky u Zátoru – Dagmar Lantová (právní nástupce po Josef
Jelínek),
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pozemku parc. č. 241 v k.ú. Loučky u Zátoru – Miloslav Ovčáček (právní nástupce po Dušan
Hertel a Eva Hertlová),
pozemku parc. č. 978/1 a 978/4 v k.ú. Loučky u Zátoru – Veronika Opletalová (právní nástupce
po Jaroslav Opletal /vypořádání SJM/),

pozemku parc. č. 898 v k.ú. Loučky u Zátoru – Marie Novoměstská (právní nástupce po Marku
/chybně uvedeno Milanu/ Spáčilovi a Mgr. Monice Maxové),
• pozemku parc. č. 1149/1 v k.ú. Loučky u Zátoru – FARMA-LOUČKY s.r.o. (právní nástupce po
ZÁTOR-AGROZAT s.r.o.),
• Jelínek Josef - fyzická osoba, která má k pozemku parc. č. 1141 v k.ú. Loučky u Zátoru, na
kterém má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo (právo věcného břemene) a toto právo je
předmětnou stavbou přímo dotčeno /zápis proveden dne 12.10.2021, tj. po oznámení záměru/,
• Růžena Jelínková - fyzická osoba, která má k pozemku parc. č. 1141 v k.ú. Loučky u Zátoru, na
kterém má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo (právo věcného břemene) a toto právo je
předmětnou stavbou přímo dotčeno /zápis proveden dne 12.10.2021, tj. po oznámení záměru/,
proto toto usnesení doručuje také uvedeným fyzickým a právnickým osobám (právním nástupcům).
•

Stavební úřad pro úplnost uvádí, že z výpisu z evidence katastru nemovitostí ze dne 27.04.2022 zjistil, že
fyzická osoba Vladimír Matouš již nemá věcné právo k pozemkům, na nichž má být předmětná stavba
umístěna, proto ji již nepřísluší postavení účastníka řízení (podle § 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona,
§ 27 odst. 1 správního řádu); dále stavební úřad zjistil, že pozemky parc. č. st. 209, st. 387, st. 53 a st. 386
zanikly.
Stavební úřad dále uvádí, že z výpisu z evidence katastru nemovitostí ze dne 27.04.2022 zjistil, že
právnické osoby Institut správy pohledávek SE, Obec Zátor, Banka Haná a.s. a fyzické osoby Jiří
Kořínek, Eva Kořínková, Ing. Zdeněk Kovařík a Ing. Miroslav Švec nemají jiné věcné právo k sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich (nejsou účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. b/ stavebního zákona,
§ 27 odst. 2 správního řádu); dále stavební úřad zjistil nová věcná práva k sousedním pozemkům,
popř. stavbám na nich (účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b/ stavebního zákona, § 27 odst. 2
správního řádu), tj. ACEMA Credit Czech, a.s. – právnická osoba, která má k sousedním pozemkům
parc. č. 287/2, 288/2, 414 v k.ú. Loučky u Zátoru jiné věcné právo (zástavní právo smluvní) /zápis
proveden dne 24.02.2021/ a MONETA Money Bank, a.s. - právnická osoba, která má k sousedním
pozemkům parc. č. 724, 725 v k.ú. Loučky u Zátoru jiné věcné právo (zástavní právo smluvní) /zápis
proveden dne 16.11.2021/. Stavební úřad doručuje toto usnesení uvedeným právnickým osobám
v souladu s § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Stavební úřad zjistil, že v oznámení byly chybně uvedeny jako sousední pozemky – pozemky parc.
č. 1040/3 v k.ú. Nové Heřminovy, parc. č. 413/1, 287/1, 901/1, 403, 1181/2, 254 v k.ú. Loučky u Zátoru,
které jsou pozemky, na nichž je záměr navržen. Dále stavební úřad zjistil, že v oznámení nebyly uvedeny
sousední pozemky parc. č. 902 a 404 v k.ú. Loučky u Zátoru.
Stavební úřad dále z výpisu z obchodního rejstříku zjistil, že účastník řízení, právnická osoba Banka
Haná, a.s. již zanikla /k datu 12.12.2000/, právním nástupce zaniklé společnosti se stala právnická osoba
Investiční a poštovní banka, a.s., která rovněž zanikla /k datu 24.11.2018/, právním nástupcem se stala
právnická osoba Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
proto bude dále doručováno této právnické osobě (právnímu nástupci).
Stavební úřad po prostudování spisu a dokumentace k záměru zjistil, že předložená žádost nemá
předepsané náležitosti podle § 86 odst. 2 písm. b), c) a e) stavebního zákona, a proto neposkytuje
dostatečný podklad pro posouzení stavby podle stavebního zákona. Předložené rozhodnutí Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení výjimky
podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“zákon č. 114/1992 Sb.“) /zvláště chránění živočichové/ ze dne 21.07.2017, č.j. MSK 149417/2016, spis.
zn. ŽPZ/32600/2016/Pei 246.2 V5 pozbylo platnosti dne 31.12.2021; předložené závazné stanovisko
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne
04.12.2018, č.j. MSK 155280/2018 podle § 96b stavebního zákona pozbylo platnosti dne 04.12.2020;
předložené souhlasné závazné Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru ze dne 10.05.2020, sp.zn. 100799/2020-1150-OÚZ-BR pozbyde
platnosti dne 10.05.2022; stanovisko Správy železnic, s.o. (dříve Správa železniční dopravní cesty, s.o.)
k územnímu řízení ze dne 12.04.2018 pod č.j. 13392/2018-SŽDC-OŘ OVA-OPS-Ben prodloužením
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pozbyde platnosti dne 19.05.2020; stanovisko Povodí Odry, s.p. ze dne 20.09.2016,
zn. POD/12950/923/2/33.7/2016, které bylo prodlouženo přípisy ze dne 19.04.2018,
zn. POD/05411/2018/923/2/33.7 a ze dne 27.05.2020, zn. POD/08419/2020/9232/33.7 pozbylo platnosti
dne 19.04.2022; stanovisko Lesů ČR, s.p., správa toků – oblast Povodí Odry k DÚR ze dne 11.05.2018,
č.j.
LCR951/001686/2018,
které
bylo
prodlouženo
přípisem
ze
dne
14.05.2020,
č.j. LCR951/002280/2020 pozbyde platnosti dne 14.05.2022; předložená stanoviska vlastníků veřejné
technické infrastruktury CETIN a.s., GasNet, s.r.o., zast. GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s.,
Správy železnic, s.o., apod. pozbyla platnosti, proto je nutné předložit výše uvedené podklady s aktuální
platností. Dále stavební úřad zjistil, že situační výkresy nejsou vyhotoveny na podkladě aktuální
katastrální mapy a dokladová část dokumentace není úplná. Stavební úřad proto dopisem ze dne
06.05.2022, č.j. MUBR/31974-22/hlb-Výst. 4689/2022/hlb, vyzval žadatele podle § 86 odst. 4 stavebního
zákona k doplnění žádosti o požadované údaje a podklady a současně ho poučil o důsledcích nesplnění
výzvy, tj. zastavení řízení. Z tohoto důvodu stavební úřad v souladu s § 86 odst. 4 stavebního zákona
rozhodl o přerušení řízení.
K doplnění žádosti o požadované údaje a podklady stavební úřad žadateli podle § 39 odst. 1 správního
řádu určil přiměřenou lhůtu, protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Při určení lhůty přihlédl
k rozsahu doplňovaných údajů a podkladů a dospěl k závěru, že lhůta do 31.12.2022 je k provedení úkonu
lhůtou přiměřenou, jedná se o údaje, které jsou žadateli známé, závazná stanoviska dotčených orgánů,
jsou vydávána ve lhůtách podle správního řádu a dokumentaci stavby může zpracovat jen oprávněná
osoba. Stavební úřad k délce určené lhůty dále uvádí, že pro vydání rozhodnutí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení výjimky podle § 56
zákona č. 114/1992 Sb. je nutno doložit aktuální biologické hodnocení, které vychází z podrobného
biologického průzkumu daného území, který zpravidla trvá v řádu několika týdnů, popř. měsíců.
Podle § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit
všechny účastníky řízení. Stavební úřad uvádí, že v daném případě a fázi řízení jsou účastníky řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Obec Nové Heřminovy, Obec Zátor, Obec Čaková, Povodí Odry, s.p.,
Státní pozemkový úřad, Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., Ing. Miroslav Švec, Lesy ČR s.p.,
Veronika Kelemenová, Dagmar Lantová, Dušan Adámek, Petr Adámek, František Němec, Jitka
Grossmannová, Jana Güler, Gustav Hradečný, Markéta Hradečná, Miloslav Ovčáček, UNEKO spol.
s r.o., Jaromír Kuchta, Renáta Kuchtová, Antonie Belejová, Veronika Opletalová, Helena Balintová,
Ing. Emerich Místecký, Marie Místecká, Marie Novoměstská, Lubomír Matěják, Rostislav Matěják,
Antonín Šamaj, Jarmila Šamajová, Lea Valášková, FARMA-LOUČKY s.r.o., VaK Bruntál, a.s., ČEZ
Distribuce, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Josef Jelínek, Růžena Jelínková, CETIN, a.s.,
Správa železnic s.o., GasNet s.r.o. a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům parc. č. 1845/7, 1888, 1067/3, 1041/8, 1060/2, 2049/9, st. 67/3, 1189/2,
1190/3, 1840, 1145/3, 1129/1, 1121/1, 2030/8, 1069/2, 1040/2, 1041/6, st. 204, st. 188, 1147/3, st. 271,
2083, 1131/2, 2031/3, 2031/2, 1839/2, 1121/2, 2030/9, 1121/3, 493/1, 523, 508, 1837, 505/2, 504/2,
1836/2, 1112, 1111, 552/3, 550/1, 1104/1, 1103/3, st. 66/2, 507, 1870/2, st. 166/2 v k.ú. Nové
Heřminovy, parc. č. 645 v k.ú. Zátor, parc. č. 2091, 2350, 2119, 1796/2 v k.ú. Čaková, parc. č. 1123,
1124/3, 1319, 1138, 263, 149/2, 159/2, 596/4, 255, 256, 163, 162, 270, 265, 264, 259, 262, 177/4, 1124/1,
1155/1, 1163/1, 1173/2, 1173/1, 1128/1, 894, 1180, 1169, 148, 151, 150, 1225, 397, 1164, 1182/1, 288/1,
1082, 1045, 1135/1, 973/2, 988, 806, 802, 798, 750, 728, 725, 724, 902, 723, 721, 404, 401, 410, 409,
408, 159/1, 1230, 157, 145, 136, 128, 126, 127, 124, 122, 244, 243, 248, 247, 246, 1183, 1184, 240, 140,
135, 138, 288/2, 414, 287/2 v k.ú. Loučky u Zátoru.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje odbor územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Podle § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání nemá odkladný účinek.
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
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat informace o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení o žádosti podle § 66 odst. 1
písm. c) správního řádu zastaveno.
Stavební úřad dále účastníky řízení upozorňuje, že vzhledem ke skutečnosti, že se na toto územní
řízení vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., budou veškeré další písemnosti v tomto řízení v souladu s § 2
odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci Nové Heřminovy, Zátor a
Čaková, na jejíchž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům
řízení se dále bude doručovat veřejnou vyhláškou.

Ing. Pavla Krupová
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Obdrží: (dodejky do vlastních rukou, IDDS):
účastníci řízení dle § 85 odst.1 písm. a), b) a dle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
prostřednictvím datové schránky IDDS: 953zkzj
zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha
Obec Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, 792 01 Nové Heřminovy, prostřednictvím datové
schránky IDDS: hgdaycs
Obec Čaková, Čaková 101, 793 16 Čaková, prostřednictvím datové schránky IDDS: 26caxjg
Obec Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor, prostřednictvím datové schránky IDDS: 6kqbad4
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, prostřednictvím datové schránky IDDS:
wwit8gq
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, prostřednictvím datové schránky IDDS:
z49per3
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, prostřednictvím datové
schránky IDDS: jytk8nr
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, prostřednictvím datové
schránky IDDS: e8jcfsn
František Němec, Stará cesta 1684, 755 01 Vsetín
Jaromír Kuchta, Loučky 173, 793 16 Zátor
Renáta Kuchtová, Loučky 173, 793 16 Zátor
Ing. Miroslav Švec, Úvalno 124, 793 91 Úvalno
Miloslav Ovčáček, Zátor 100, 793 16 Zátor
Lea Valášková, Šmeralova 21/1, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
Rostislav Matěják, Loučky 117, 793 16 Zátor
Markéta Hradečná, Loučky 144, 793 16 Zátor
Jitka Grossmannová, Odbojářů 99/12, 746 01 Milostovice
Jana Güler, Tichého 1025/19, 616 00 Brno, Žabovřesky
Gustav Hradečný, Loučky 144, 793 16 Zátor
Ing. Emerich Místecký, Loučky 114, 793 16 Zátor
Marie Místecká, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 444/12, 708 00 Ostrava, Poruba
Marie Novoměstská, Čelakovského 597, 684 01 Slavkov u Brna
Helena Balintová, Milotice nad Opavou 118, 792 01 Milotice nad Opavou
Dušan Adámek, Kosmická 745/17, 149 00 Praha 4, Háje
Petr Adámek, Loučky 14, 793 16 Zátor
Veronika Opletalová, Loučky 13, 793 16 Zátor
Antonín Šamaj, Loučky 202, 793 16 Zátor
Jarmila Šamajová, Loučky 202, 793 16 Zátor
Antonie Belejová, Loučky 11, 793 16 Zátor
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Veronika Kelemenová, Chářovská 880/117c, 794 01 Krnov, Pod Cvilínem
Dagmar Lantová, Čaková 31, 793 16 Čaková
Josef Jelínek, Loučky 106, 793 16 Zátor
Růžena Jelínková, Loučky 106, 793 16 Zátor
FARMA-LOUČKY s.r.o., Loučky 21, 793 16 Zátor, prostřednictvím datové schránky IDDS: m5f9kge
Lubomír Matěják, Loučky 184, 793 16 Zátor
UNEKO spol. s r.o., Loučky 333, 793 16 Zátor, prostřednictvím datové schránky IDDS: 8sb847q
ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, prostřednictvím datové
schránky IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, prostřednictvím datové schránky IDDS:
qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, prostřednictvím datové schránky
IDDS: jnnyjs6
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, prostřednictvím datové schránky IDDS: fu5fg6u
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, prostřednictvím datové
schránky IDDS: 8qvdk3s
Ing. Zdeněk Kovařík, Růženínová 1076/23, 154 00 Praha 5, Slivenec
Ing. Zdeněk Hájek, Loučky 143, 793 16 Zátor
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, Radlice, prostřednictvím datové schránky
IDDS: 5azegu5
Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město, prostřednictvím datové schránky
IDDS: uccchjm
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a veřejnost - veřejnou vyhláškou dle § 25
správního řádu, ve smyslu § 144 odst.6 správního řádu
dotčené orgány (dodejky do vlastních rukou, IDDS):
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice, prostřednictvím datové schránky IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova
221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany, prostřednictvím datové schránky IDDS: hjyaavk
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, prostřednictvím
datové schránky IDDS: n75aau3
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, obor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 00
Ostrava 2, prostřednictvím datové schránky Moravskoslezského kraje IDDS: 8x6bxsd
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117,
702 00 Ostrava 2, prostřednictvím datové schránky Moravskoslezského kraje IDDS: 8x6bxsd
Krajské ředitelství policie ČR - Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 30. dubna
1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IDDS: n5hai7v
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, 30. dubna 1682/24,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dopravní inspektorát, prostřednictvím datové schránky IDDS:
n5hai7v
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, Výškovická 2995/40, Zábřeh,
700 30 Ostrava, prostřednictvím datové schránky IDDS: spdaive
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, prostřednictvím datové schránky IDDS: w8pai4f
Drážní úřad, Sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, prostřednictvím
datové schránky IDDS: 5mjaatd
Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Nádražní 994/20,
792 01 Bruntál
Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - životní prostředí, Pod Bezručovým vrchem
2148/1, Vodní, 794 01 Krnov, prostřednictvím datové schránky Města Krnov IDDS: ndgbdc9
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Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - silniční správní úřad, Pod Bezručovým
vrchem 2148/1, Vodní, 794 01 Krnov, prostřednictvím datové schránky Města Krnov IDDS: ndgbdc9
K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
Obecní úřad Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor, prostřednictvím datové schránky Obce Zátor IDDS: 6kqbad4
Obecní úřad Čaková, Čaková 101, 793 16 Čaková, prostřednictvím datové schránky Obce Čaková IDDS:
26caxjg
Obecní úřad Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, 792 01 Nové Heřminovy, prostřednictvím datové
schránky Obce Nové Heřminovy IDDS: hgdaycs

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Zátor a současně
na elektronické úřední desce Obecního úřadu Zátor (informativní charakter).

Vyvěšeno dne: ………………………………..

Sejmuto dne: ……………………………

……………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

