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V Olomouci 06.02.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Vladimíra Hučínová, dveře č. 4.22
Telefon: 588 488 317
E-mail:
vladimira.hucinova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
„Křelov - Břuchotín, Kanalizační řád - dodatek č. 1 a č. 2“

OZNÁMENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a
§ 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích
oznamuje
podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že žadatel
Obec Křelov-Břuchotín, IČO: 63028255, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín,
podal dne 05.12.2018 na Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí žádost o schválení
dodatku č. 1 a č. 2 kanalizačního řádu obce, podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.
Další podrobnosti jsou uvedeny v dokladech předložených k žádosti.
Žadatel k vodoprávnímu řízení doložil:
- Dodatek č. 1 a č. 2 kanalizačního řádu obce Křelov – Břuchotín,
- žádost.
Dodatek č. 1 zahrnuje následující nové stoky nebo výtlačné kanalizace –
 Křelov – ul. Na Borůvkách – výtlak V12,
 Křelov – ul. Pod Pevnůstkou – prodloužení stoky K,
 Křelov – ul. Za Chaloupkami – výtlak V13,
 Křelov – ul. Západní, Severní a Větrná – výtlak V11,
 Břuchotín – prodloužení stoky BB (CARMAN).
Dodatek č. 2 zahrnuje následující nové stoky nebo výtlačné kanalizace –
 Křelov - Dolní Křemelná - výtlak V4,
 Křelov - Pod Pevnůstkou - prodloužení stoky J,
 Břuchotín - stoka BA-III.
Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu byli stanoveni podle § 27 správního řádu.
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v území a žádost poskytuje spolu
s doloženými náležitostmi dostatečný podklad pro posouzení věci, upouští od konání ústního jednání a
místního šetření a dává tímto možnost účastníkům řízení uplatnit své námitky a připomínky podáním na
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí učiněným do

10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě, jak je výše uvedeno, mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Nechá-li se některý z
účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace.
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí vždy v úřední dny
pondělí a středa od 8,00 – 12,00, 13,00 - 17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, č. dv. , nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.
otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Doručení:
Podle ust. § 25 a § 144 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad
uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno
veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední
desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu .

..........................................………………….
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

........................................…………………
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a v obci
Křelov - Břuchotín:
Žadatel a vlastník kanalizace
– Obec Křelov-Břuchotín, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín
provozovatel kanalizace
– MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci
– dle evidence správce kanalizace
Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
– Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
– Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
– Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
– spis

