M AGIS TR ÁT M Ě S TA OLOM OUC E
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/095948/2022/OZP/VH/Skb
Spisová značka: S-SMOL/060858/2022/OZP

V Olomouci 11.05.2022

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Bronislava Skoumalová, dveře č. 4.25
Telefon: 588488323
E-mail:
bronislava.skoumalova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
„Manipulační řád pro dolní jez na řece Bystřici v Bystrovanech na km 4,056 a pro Hamerský náhon
s mlýnem č.p. 1 a MVE v Olomouci – Holici“ – schválení manipulačního řádu

OZNÁMENÍ
VEŘEJNO U VYHLÁŠKO U
o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání
Magistrát města Olomouce, Odbor ţivotního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní
zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
o z n a m u je
podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a § 115 vodního zákona všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům, ţe ţadatel Ing. JOSEF SVOBODA, nar. 27.03.1961, Brunclíkova 1/2, Holice, 779 00
Olomouc 9, podal dne 28.02.2022 na Magistrátu města Olomouce Odboru ţivotního prostředí ţádost o
schválení manipulačního řádu podle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona pro
„Manipulační řád pro dolní jez na řece Bystřici v Bystrovanech na km 4,056
a pro Hamerský náhon s mlýnem č.p. 1 a MVE v Olomouci – Holici“.
(dále jen "manipulační řád"). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)
Umístění jevu vůči břehu (č. 09)
Kategorie z hlediska TBD – jez Bystrovany

Olomoucký
500496|Olomouc
547026|Bystrovany
641227|Holice u Olomouce
616699|Bystrovany
10100187|Bystřice (1-13-02-057)
10189320|Hamerský náhon
4-10-03-1123-0-00|Bystřice
4-10-03-1124-0-00|Bystřice
4-10-03-1152-0-00|Hamerský náhon
1621|Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část
6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy
X: 1 121 998,77; Y: 542 264,92 (jez Bystrovany)
04|vodní tok
04|IV. Kategorie.

Popis:
Manipulační řád je zpracován pro vodní dílo jez na vodním toku Bystřici v Bystrovanech s návazností na
Hamerský náhon s MVE. Jez je situován na pozemcích parc.č. 540/1 a 544/4 v k.ú. Bystrovany v říčním km
4.056 vodního toku Bystřice. Manipulační řád je zpracován v rozsahu dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o
náleţitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
K vodoprávnímu řízení bylo předloţeno:
- ţádost o schválení manipulačního řádu ze dne 28.02.2022
- návrh manipulačního řádu zpracovaný Ing. Josefem Svobodou v 01/2022
- stanovisko správce vodního toku a povodí - Povodí Moravy, s.p., zn. PM-4519/2022/5203/So ze
dne 21.02.2022
- stanovisko k manipulačnímu řádu vydané KÚOK, odborem ţivotního prostředí a zemědělství, č.j.
KUOK 9924/2022 dne 04.02.2022
- sdělení MMOl, odboru ţivotního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství – jako
příslušného orgánu ochrany přírody, č.j. SMOL/042121/2022/OZP/PKZ/Skr ze dne 10.02.2022
- doklad o vlastnickém právu k vodnímu dílu.
Magistrát města Olomouce, Odbor ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství vydal rozhodnutí o
povolení k nakládání s povrchovými vodami pod č.j. SMOL/127337/OZP/VH/Skb dne 09.05.2022.
Účastníci řízení o schválení manipulačního řádu byli stanoveni podle ustanovení § 115 vodního zákona § 27
správního řádu.
Podle ustanovení § 36 odst. 1 a odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo navrhovat důkazy, činit
jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.
Vzhledem k tomu, ţe jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v území, upouští od konání
ústního jednání a místního šetření a dává tímto moţnost účastníkům řízení uplatnit své námitky a připomínky
podáním na Magistrát města Olomouce, Odbor ţivotního prostředí učiněným do
10 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, předloţí jeho zástupce plnou moc.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, jeţ jsou součástí spisové dokumentace.
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí vţdy v úřední dny
pondělí a středa od 8,00 – 12,00, 13,00 - 17,00 hod. v kanceláři odboru ŢP Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, č. dv. 4.25, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.
Vodoprávní úřad současně vyrozumívá v souladu s ust. § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona občanské sdruţení
(spolek) Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, který podal dne 13.01.2022 generální ţádost o postavení účastníka
řízení dle § 27 správního řádu, o výše uvedeném podání a vyzývá ho, pokud se chce uvedeného
vodoprávního řízení účastnit, aby tuto skutečnost písemně oznámil do osmi dnů od doručení sdělení na
MMOl odbor ŢP.
otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
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Doručení:
Podle ust. § 25 správního řádu a § 115 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad uvědomí účastníky o
zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, ţe se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (úřední deska) Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Bystrovany. Dle ustanovení § 25 a
§ 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese
www.olomouc.eu.
Současně tímto ţádáme Obecní úřad Bystrovany o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem
umoţňujícím dálkový přístup. Oznámení nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.

..........................................………………….

.........................................…………………

vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:
Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
žadatel
– Ing. JOSEF SVOBODA, Brunclíkova 1/2, Holice, 779 00 Olomouc 9
obec
– Obec Bystrovany, Šrámkova 115/9, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9
– Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
správce vodního toku
– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na úřední
desce Obecního úřadu Bystrovany:
– Účastníci vodoprávního řízení vymezeni ustanovením § 115 odst. 3 vodního zákona.
Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor ţivotního prostředí - oddělení péče o krajinu a
zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor ţivotního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor ochrany, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
– Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava 9
– Obecní úřad Bystrovany, Šrámkova 115/9, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9
– Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Olomouc, U dětského domova 263/4, Nové Sady, 779
00 Olomouc 9
– spis
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