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DOPLNĚNÍ OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
veřejná vyhláška

Dne 15. 06. 2022 bylo písemností č. j. MUBR/46432-22/vale – OŽP-7082/2022/vale oznámeno všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, zahájení stavebního řízení záměru „Levobřežní silnice,
OHO“. Speciální stavební úřad tímto oznámením doplňuje chybějící náležitosti.
Povodí Odry, IČ 708 90 021, Varenská 49, 701 26 Ostrava (dále jen „stavebník“), prostřednictvím
zplnomocněného zástupce, AFRY CZ s.r.o., IČ 453 06 605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, podal dne
14. 03. 2022 na Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí žádost o vydání stavebního
povolení stavebního záměru nazvaného „Levobřežní silnice, OHO“, umístěného na pozemcích parc. č.
2066/3, 2068/3, 2075 (dle GP č. 751-55/2021 z 15. 03. 2021 byla p. č. 2075 rozdělena na pozemky 2075/1,
2075/2, 2075/3 – dotčena bude pouze parc. č. 2075/3), 2069/3, 2336/2, 2070, 2074/2, 2073/2, 2079/2,
2077, 2080/2, 2095/4, 2091, 2115, 2116 v k. ú. Čaková a parc. č. 1105/2, 1104/2, 1106, 1113, 1121,
1122, 1125, 1129/2, 1124/2, 1128/2, 1128/1, 1129/1, 1135/2, 1140 (dle GP č. 751-58/2021 z 15. 03. 2021
byla rozdělena na parc. č. 1140/1, 1140/2 – dotčena pouze parc. č. 1140/2), 1141, 974 (dle GP č. 75259/2021 z 15. 03. 2021 byla parcela rozdělena na 974/1, 974/3, 974/4 – dotčena pouze parc. č. 974/4),
820, 973/1, 892/5, 891 v k. ú. Loučky u zátoru.
Speciální stavební úřad Krnov, požádal písemností pod č. j. KRNOOVZP-25196/2022 ze dne 16. 03. 2022
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy o pověření k projednání žádosti a vydání rozhodnutí
ve věci stavebního povolení záměru „Levobřežní silnice, OHO“ jiný věcně příslušný správní orgán z důvodu
podjatosti zaměstnanců Městského úřadu Krnov.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy pověřil usnesením ze dne 05. 05. 2022 Městský úřad
Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, věcnou příslušností k provedení a
dokončení řízení o žádosti a vydání stavebního povolení.
Dne 16. 05. 2022 předal Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí zdejšímu speciálnímu
stavebnímu úřadu kompletní spis žádosti o stavební povolení „Levobřežní silnice, OHO“.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Přílohou žádosti byly tyto podklady: Plná moc ze dne 18. 10. 2021, Zmocnění zaměstnance, Územní
rozhodnutí pod č.j. MSK 75681/2020 ze dne 20. 04. 2021, Projektová dokumentace ve čtyřech
vyhotoveních včetně dokladové části.
Druh a účel povolované stavby:
Předmětem stavebního záměru je trvalá stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace, která
zajišťuje dopravní funkci. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Účelem je zajistit dopravní obsluhu v dané
úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:15-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30
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lokalitě. Stavba je členěna na čtyři stavební objekty:
SO 101 – Levobřežní silnice v km 2,220 – 3,730,
SO 102 – Levobřežní silnice v km 3,730 – 3,964,
SO 201 – Přemostění Čakovského potoka,
SO 241 – Zárubní zeď v km 3,080 – 3,250 vlevo.
SO 101 – Levobřežní silnice v km 2,220 – 3,730 – Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci od
obratiště na hranici k. ú. Nové Heřminovy s k. ú. Čaková po začátek stykové křižovatky do rozvojové zóny
Čaková, kde se napojuje na SO 102. Celková délka tohoto objektu je cca 1,510 m. Navrhovaná rychlost je
50 km/h. Zpevnění vozovky je v základní šířce 6,50 m – zpevněná část vozovky bude sestávat z jízdních
pruhů šířky 3,00 m a zpevněné krajnice šířky 0,25 m. Základní příčný sklon komunikace je navržen 2,5 %.
V jednotlivých směrových obloucích se překlápí na jednostranný sklon komunikace 2,5 %.
V úseku km 2,485 – 3,015 vlevo ve směru staničení silnice vyžaduje konfigurace terénu realizaci odřezů
výšky od cca 2 do cca 9 m včetně povrchových pokryvných útvarů. Jde o 4 úseky, z nichž dva budou
provedeny jako skalní výlom a dva jako gabionové zdi.
SO 102 – Levobřežní silnice v km 3,730 – 3,964 – přístupná účelová komunikace od konce SO 101, kde
začíná stykovou křižovatkou s rozvojovou zónou obce Čaková, po napojení na sil. III/4583 v obci Zátor.
Celková délka komunikace je cca 234 m. Cílem je zokruhovat přístupové komunikace k sousední rozvojové
zóně Čaková. Navrhovaná rychlost je 50 km/h. Zpevnění vozovky je v základní šířce 6,50 m – zpevněná
část vozovky bude sestávat z jízdních pruhů šířky 3,00 m a zpevněné krajnice šířky 0,25 m. Základní příčný
sklon komunikace je navržen 2,5 %. V jednotlivých směrových obloucích se překlápí na jednostranný sklon
komunikace 2,5 %.
Součástí stavebních objektů SO 101 a SO 102 je odvodnění, 9 propustků.
SO 201 – Přemostění Čakovského potoka – Trvalý mostní objekt převádí veřejně přístupnou účelovou
komunikaci Levobřežní přes Čakovský potok. Most bude založen plošně. Je navrženo zlepšení základové
spáry hutněnou vrstvou hubeného betonu tl. 500 mm. Na takto upravenou základovou spáru bude uložen
podkladní beton tl. 200 mm vyztužený 2 vrstvami KARI sítí. Na mostě bude provedena celoplošná izolace a
položena dvouvrstvá vozovka o celkové tloušťce 85 mm. Pod římsami bude izolace chráněna asfaltovými
pásy s hliníkovou vložkou.
SO 241 – Zárubní zeď v km 3,080 – 3,250 vlevo – Má za úkol zajistit bezpečnost skalní stěny omezením
opadávání drobných úlomků horniny i větších bloků do akumulačního prostoru a zcela vyloučit spad na
přilehlou komunikaci. Dále bude instalováno protierozní opatření v koruně skalní stěny. Stabilita skalní stěny
bude posílena provedením kotevních prvků z injektovatelných samozávrtných kotevních tyčí. Injektáž se
provede směsí na bázi cementu.
Ocelová síť bude kopírovat povrch skalní stěny a bude kotvena kotevními prvky – injektovatelné
samozávrtné svorníky dl. 2 m ks/4m2. Při patě svahu bude zřízen akumulační prostor a pevná zábrana.
Konstrukčně se jedná o záporovou volně stojící stěnu pažinami z upravené dřevěné kulatiny. Kotevní zápor
bude realizován pomocí patního plechu a čtveřice injektovaných samozávrtných svorníků.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou se dle § 184a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) souhlas
vlastníka pozemku nebo stavby nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Řešená stavba současně
spadá do staveb vymezených zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový
zákon“) v souladu s § 1 odst. 2 písm. d) liniového zákona. Jedná se o stavbu, pro kterou lze vést řízení o
vyvlastnění, z tohoto důvodu není nutné dokládat souhlas vlastníka pozemku nebo stavby dle § 3 odst. 1
liniového zákona.
Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, obecní úřad obce
s rozšířenou působností vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební
úřad ve věcech silnic II., III. třídy, místních a veřejných účelových komunikacích (dále jen „speciální
stavební úřad“), příslušný podle ustanovení § 15 stavebního zákona a ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm.
úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:15-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30
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a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti na ustanovení § 9b zákona č. 100/2001 Sb.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (dále jen „zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí“) a ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), všem známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům, a dále veřejnosti ve smyslu ustanovení § 3 písm. h) a dotčené veřejnosti podle § 3
písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahájení stavebního řízení ve výše uvedené věci.
Vzhledem k tomu, že jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění,
upouští podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,
ve lhůtě nejpozději do 15 – ti dnů ode dne obdržení této písemnosti.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastník řízení může podle ustanovení § 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 – k námitkám překračujícím uvedený rozsah se
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
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.
Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu řízení, pořizovat si z něho výpisy a po celou dobu řízení navrhovat
důkazy, činit jiné návrhy a uplatnit své stanovisko.
Do spisu lze nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – Nádražní 20, Bruntál, budově A, kanceláři č. 302
v úřední dny (pondělí a středa od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod., čtvrtek od 8.00 – 11.30 hod.)
a v ostatní pracovní dny kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit
k jeho podkladům dne 03. 08. 2022 (středa) od 8.00 – 12. 00 a 13.00 – 17.00 hod a 04. 08. 2022 (čtvrtek)
od 8.00 – 11:30 hod.
S ohledem na množství účastníků řízení a s odkazem na § 144 odst. 1 správního řádu a s odkazem na § 9b
odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, speciální stavební úřad konstatuje, že se jedná o
řízení s velkým počtem účastníků.
Podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) se
v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o
zahájení řízení doručuje podle stavebního zákona. 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, o čemž se tito účastníci poučí
v oznámení řízení, je-li doručováno jednotlivě.
Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen podle ustanovení § 109 stavebního zákona takto:
Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Podle ustanovení § 109 písm. a) – d) stavebního zákona:
- Povodí Odry, státní podnik, IČ 708 90 021, Varenská 49, 701 26 Ostrava, prostřednictvím
zplnomocněného zástupce společnosti AFRY CZ s.r.o., IČ 453 06 605, Magistrů 1275/13, 140 00
Praha 4,
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., IČ 000 95 711, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:15-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30
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-

(vlastník pozemku parc. č. 891),
Obec Zátor, IČ 002 96 473, č. p. 107, 793 16 Zátor (vlastník pozemku parc. č. 892/5),
Obec Čaková, IČ 005 75 992, č. p. 101, 793 16 Čaková (vlastník pozemku parc. č. 973/1, 974/1,
2091),
Lesy ČR, s. p., IČ 421 96 451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
(vlastník pozemku parc. č. 1113, 1121, 1122, 1125),
Jitka Grossmannová, nar. 01. 11. 1965, Odbojářů 99/12, Milostovice, 746 01 Opava (vlastník
pozemku parc. č. 820),
Jana Güler, nar. 24. 03. 1985, Tichého 1025/19, Žaborvřesky, 616 00 Brno (vlastník pozemku parc.
č. 820),
Veronika Kelemenová, nar. 06. 12. 1989, Chářovská 880/117c, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
(vlastník pozemku parc. č. 1129/1),
Dagmar Lantová, nar. 21. 09. 1975, č. p. 31, 793 16 Čaková (vlastník pozemku parc. č. 1141),
František Němec, nar. 04. 10. 1946, Stará cesta 1684, 755 01 Vsetín (vlastník pozemku parc. č.
2115),
Jaromír Kuchta, nar. 21. 02. 1964, Loučky 173, 793 16 Zátor (vlastník pozemku parc. č. 2116),
Renáta Kuchtová, nar. 13. 10. 1967, Loučky 173, 793 16 Zátor (vlastník pozemku parc. č. 2116),
Josef Jelínek, nar. 15. 06. 1968, Loučky 106, 793 16 Zátor,
Růžena Jelínková, nar. 21. 02. 1949, Loučky 106, 793 16 Zátor,
Miroslav Halouzka, nar. 07. 03. 1953, č. p. 159, 793 16 Čaková,
Vak Bruntál a.s., IČ 476 75 861, tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál,
CETIN a.s., IČ 040 84 063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
ČEZ Distribuce a.s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,
GasNet, s.r.o., IČ 279 35 311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno.

Další dotčené osoby podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
- Podle ustanovení § 109 písm. e) – f) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):
- parc. č. 2063, 2068/1, 2066/2, 2068/2, 2336/1, 2069/1, 2339, 2076, 2095/2, 2474, 1800/1,
1754/78, 2221, 2100, 2350, 2088, 2095/1, 2095/3, 2087, 2125, 2123, 2097, 2110, 2111, 2108,
2083, 2081, 2080/1, 2079/1, 2073/1, 2074/1, 2069/2, 2240, 2067, 2082, 2055, 2066/1 v k. ú.
Čaková, parc. č. 805/1, 804/1, 801 v k. ú. Nové Heřminovy, parc. č. 1102, 1107, 1101, 1115, 1117,
1120, 1119/2, 1119/1, 1124/3, 1128/3, 1134/1, 1134/4, 1140/1, 1045, 991/1, 991/3, 975, 903,
901/2, 901/1, 898, 896, 818, 811, 895, 819, 1154, 1155/2, 1147, 893, 973/2, 894, 1136, 1135/1,
1130, 1126, 1313, 1104/1, 1105/1 v k. ú. Loučky u Zátoru.

INFORMACE
podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí“)
Výše uvedené stavební řízení je navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Podle § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje za řízení
s velkým počtem účastníků podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „správní řád“). Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou podmínky doručování písemností ve správním
řízení upraveny zejména v § 144 správního řádu.
Do příslušné projektové dokumentace pro navazující řízení a podkladů řízení lze nahlédnou v sídle zdejšího
úřadu – Nádražní 20, Bruntál, budově A, kanceláři č. 302 v úřední dny (pondělí a středa od 8.00 – 12.00 a
13.00 – 17.00 hod., čtvrtek od 8.00 – 11.30 hod.) a v ostatní pracovní dny kdykoliv po předchozí
telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.
Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno je stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu s názvem
„Levobřežní silnice, OHO“, v rozsahu výše uvedených stavebních objektů. Stavba je součástí záměru „Nádrž
Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“, jenž byl předmětem posuzování vlivů na životní
prostředí.
S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí, které byly
zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se lze seznámit v elektronické podobě
úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:15-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30
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na stránkách na adrese: www.mzp.cz (cesta: témata - environmentální politika a nástroje - posuzování
vlivů na životní prostředí - posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - informační systém EIA, název
záměru „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“).
Podle ustanovení § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se pro účely tohoto zákona
veřejností rozumí jedna nebo více osob, dle ustanovení § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí se pro účely tohoto zákona dotčenou veřejností rozumí:
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo
povinnostech,
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního
jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání
nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o
navazujícím řízení podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životním prostředí,
případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životním
prostředí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Náležitosti podporující listiny
podpisové listiny jsou uvedeny v ustanovení § 9e zákona o posuzování vlivů na životním prostředí.
Veřejnost může podle ustanovení § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životním prostředí v tomto
navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b,
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán
příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.
Podle ustanovení § 9b, odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se informace považuje za
zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být
vyvěšena po dobu 30 dnů.
Odvolání proti rozhodnutí vydaném v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3
písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení
v prvním stupni. V odvolání doloží dotčená veřejnost splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Jmenný seznam dotčených orgánů:
- MěÚ Bruntál, odbor ŽPSHaZ (vodoprávní úřad, ochrana přírody, Státní správa lesů, Státní správa
myslivosti), Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18
Ostrava
- MěÚ Krnov, odbor životního prostředí, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
- MěÚ Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
- Obecní úřad Čaková, č. p. 101, 793 16 Čaková
- Obecní úřad Zátor, č. p. 107, 793 16 Zátor
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, Dopravní inspektorát,
Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
- KHS, územní pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 01 Bruntál
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Upozornění
Oprávněnými úředními osobami v řízení jsou: Ing. Alena Valentová – referent, telefon: 554 706 196,
Ing. Hana Kutáčková, vedoucí oddělení, telefon: 554 706 342, Mgr. Vladimír Procházka, vedoucí odboru,
telefon 554 706 313, Mgr. Barbora Pazderová, zástupce vedoucího odboru, telefon 554 706 294.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník
řízení nebo jeho zástupce je povinen dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Podle ustanovení § 112 odst. 3 stavebního zákona bude ve věci rozhodnuto ve lhůtě do 90 dnů ode dne
zahájení stavebního řízení.
Podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových
důkazů, uvedených v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové
úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:15-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30
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skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno
učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Další písemnosti v řízení se podle § 2 odst. 5 liniového zákona budou doručovat jednotlivě
pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Ostatním
účastníkům se veškeré další písemnosti v řízení budou doručovat veřejnou vyhláškou.
Přílohy
Příloha. č. 1 – žádost o vydání stavebního povolení

Rozdělovník:
Účastníci řízení (do datové schránky):
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, prostřednictvím zplnomocněného zástupce
společnosti AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava,
- Obec Zátor, č. p. 107, 793 16 Zátor
- Obec Čaková, č. p. 101, 793 16 Čaková
- Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- Jitka Grossmannová, Odbojářů 99/12, Milostovice, 746 01 Opava (do vlastních rukou)
- Jana Güler, Tichého 1025/19, Žaborvřesky, 616 00 Brno (do vlastních rukou)
- Veronika Kelemenová, Chářovská 880/117c, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov (do vlastních rukou)
- Dagmar Lantová, č. p. 31, 793 16 Čaková (do vlastních rukou)
- František Němec, Stará cesta 1684, 755 01 Vsetín (do vlastních rukou)
- Jaromír Kuchta, Loučky 173, 793 16 Zátor (do vlastních rukou)
- Renáta Kuchtová, Loučky 173, 793 16 Zátor (do vlastních rukou)
- Josef Jelínek, Loučky 106, 793 16 Zátor (do vlastních rukou)
- Růžena Jelínková, Loučky 106, 793 16 Zátor (do vlastních rukou)
- Miroslav Halouzka, č. p. 159, 793 16 Čaková (do vlastních rukou)
- Vak Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
- Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9
Ostatní účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou
(prostřednictvím MěÚ Bruntál a OÚ Čaková, OÚ Zátor, OÚ Nové Heřminovy)
Dotčené orgány (do datové schránky):
- MěÚ Bruntál, odbor ŽPSHaZ (vodoprávní úřad, ochrana přírody, Státní správa lesů, Státní správa
myslivosti), Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18
Ostrava
- MěÚ Krnov, odbor životního prostředí, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
- MěÚ Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
- Obecní úřad Čaková, č. p. 101, 793 16 Čaková
- Obecní úřad Zátor, č. p. 107, 793 16 Zátor
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, Dopravní inspektorát,
Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
- KHS, územní pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 01 Bruntál
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Na vědomí:
- MěÚ Bruntál, správní odbor, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:15-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 –ti dnů na úřední desce, a současně na elektronické úřední
desce MěÚ Bruntál a OÚ Čaková, OÚ Zátor, OÚ Nové Heřminovy.

Vyvěšeno dne: ………………….

Sejmuto dne: ……………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:

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

úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:15-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30
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