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Přerov, dne 03.04.2019

Žadatel:
Obec Lazníčky, Lazníčky 35, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
(V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)
Obec Lazníčky, IČ: 00636321, Lazníčky 35, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.
(dále jen "žadatel") dne 22.02.2019 podal žádost o společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
povolení") v souladu s ustanovením § 94 l zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na stavbu:
"Lazníčky - vodovod pro část Pančava"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 195/18, 195/21, 195/22, 195/24, 276/23, 845/1, 850/2, 850/3 v
katastrálním území Lazníčky a parc. č. 19/2 v katastrálním území Svrčov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o společném povolení v souladu s ustanovením § 94 j stavebního
zákona a s ustanovením § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Čísla hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy
SO 01 - vodovodní přivaděč - začátek
- konec
SO 02 - vodovodní řad „A“ - začátek
- konec
SO 02 - vodovodní řad „B“ - začátek
- konec

Olomoucký
Lazníčky, Lazníky
Lazníčky, Svrčov
195/18, 195/21, 195/22, 195/24, 276/23,
845/1, 850/2, 850/3 v k.ú. Lazníčky
parc. č. 19/2 v k.ú. Svrčov.
4-10-03-1280-0-00
6612
X: 1128619.00; Y: 532477.70
X: 1128393.90; Y: 531790.60
X: 1128393.90; Y: 531790.60
X: 1128364.70; Y: 531719.50
X: 1128234.70; Y: 531764.30
X: 1128234.70; Y: 531768.20

Stavební objekty:
SO 01 Vodovodní přivaděč „P“
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů

zásobovací síť
773 m
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SO 02 Vodovodní řad „A“
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů

zásobovací síť
170 m

SO 02 Vodovodní řad „B“
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů

zásobovací síť
125 m

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven
vody
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
Název vodního díla

vodovodní řady zásobovací sítě
místní
"Lazníčky - vodovod pro část Pančava"

Stavba obsahuje:
Projektová dokumentace řeší vybudování vodovodu v obci Lazníčky - pro místní část Pančava. Stavba je
členěna na stavební objekty:
SO 01 Vodovodní přivaděč „P“ – Vodovodní přivaděč bude napojen na stávající vodovodní řad PE D90
v místní komunikaci před domem č.p. 83 v obci Lazníčky. Trasa je navržena v místní nezpevněné cestě
až do místní části Pančava, kde na přivaděč navazují rozvodné řady. Vodovod je navržen z PE 100 RC
v dimenzi D90 tlaková řada SDR 17. Potrubí vodovodu bude uloženo v hloubce cca 1,4 m. Za napojením
na stávající řad bude osazeno šoupě s teleskopickou zemní soupravou, podkladovou deskou a poklopem.
V nejnižším místě bude umístěn podzemní hydrant, který bude sloužit jako kalník, v nejvyšších místech
budou umístěny zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily. K potrubí bude přiložen signalizační vodič CY 6
mm2 a výstražná fólie.
SO 02 – Vodovodní řady v Pančavě – Vodovodní řady jsou připojeny na vodovodní přivaděč „P“ mezi
domy č.e. 15 a 18 a jejich trasa vede v místní nezpevněné cestě a v místní asfaltové komunikaci. Vodovod
je navržen z PE 100 RC v dimenzi D90 tlaková řada SDR17. Potrubí vodovodu bude uloženo v hloubce
cca 1,4 m. V nejnižších a nejvyšších místech bude vždy umístěn podzemní hydrant, který bude sloužit
jako kalník (resp.vzdušník). Hydranty budou umístěny také na konci řadu. Na řadu „A“ naproti domu
č.p. 43 bude umístěn nadzemní požární hydrant. K potrubí bude přiložen signalizační vodič CY 6 mm2
a výstražná fólie.
Vodovodní přípojky nejsou předmětem tohoto společného povolení.
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
a zemědělství příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 a § 94j stavebního zákona, oznamuje
v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení
společného řízení, ve kterém upouští dle ustanovení 94m odst. 3 stavebního zákona
od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Stavební úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne 13.05.2019, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu
stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí
ve věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova,
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, úřední dny
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod., po předchozí domluvě i v úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00 hod., pátek 8:00 14:30 hod.) a vyjádřit se k nim do 3 pracovních dnů po datu uvedeném výše. Poté bude vydáno
rozhodnutí ve věci.
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Poučení:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního
zákona, musí být dle ustanovení § 94n odst. 1 stavebního zákona uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě,
jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se dle ustanovení § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení podle ustanovení § 94k písm. c) až e) stavebního zákona může dle ustanovení § 94n odst.
3 stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může
být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů
obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může dle ustanovení § 94n odst. 3
stavebního zákona v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek v souladu s ustanovením § 94 n odst. 3 stavebního zákona.
Vzhledem ke skutečnosti, že vedené řízení je řízením s velkým počtem účastníků (dle ustanovení § 144
správního řádu), je těmto dále uvedeným účastníkům řízení toto oznámení o zahájení řízení doručováno
veřejnou vyhláškou.
Speciální stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení na vlastníky sousedních pozemků, vlastníky
staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku
(v souladu s ustanovením § 94l odst. 3 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem stavebního záměru)
a na vlastníky stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury; každý účastník, který by se přihlásil
do řízení, by byl samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona):
Státní pozemkový úřad, Ludmila Filová, Miroslava Mohylová, Anežka Vrzalová, Jiří Navrátil,
Povodí Moravy, s.p., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Obec Lazníky
Vlastníci stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury:
ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GridServices, s.r.o.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. e) stavebního zákona):
Parc. č. 56 (č.p. 48), 65/1 (č.e.2), 65/2 (č.e. 4), 66 (č.p. 43), 67 (č.p. 44), 186, 191/1, 194, 195/2,
195/3, 195/14, 195/19, 195/20, 195/23, 195/25, 195/26, 195/27, 195/28, 195/29, 195/32, 195/33,
195/34, 195/35, 195/40, 195/44, 196/3, 196/4, 196/11, 196/14, 196/15, 198, 200, 220/1, 263,
265/4, 276/13, 276/19, 276/20, 276/21, 276/24, 376/25, 276/26, 276/27, 276/30, 276/31, 276/32,
278, 279, 280/1, 281, 283, 284, 287/1, 293, 297, 843/5, 844/1, 845/7, 846/1, 848/2, 850/4,
v katastrálním území Lazníčky a parc.č. 141 v katastrálním území Svrčov.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu
s ustanovením § 33 správního řádu.

Ing. Zuzana Pecová
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Přerova, na úřední desce
na místě pro to obvyklém a na úřední desce obce Lazníčky a obce Lazníky. Písemnost musí být vyvěšena
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.
Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - oddělení vnitřních služeb,
Obecní úřad Lazníčky a Obecní úřad Lazníky o vyvěšení písemnosti na úřední desce také způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Dálkový přístup:…………………

Dálkový přistup:…………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
Obec Lazníčky, IDDS: hmfa4ca
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ludmila Filová, Lazníčky č.p. 49, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Miroslava Mohylová, Bratrská č.p. 112/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Anežka Vrzalová, K Bráně č.p. 64/3, Přerov IX-Lýsky, 751 24 Přerov 4
Jiří Navrátil, Lazníčky č.p. 59, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
Obec Lazníky, IDDS: ehsbvsi
Účastníci řízení (doručováni veřejnou vyhláškou):
Účastníci stavebního řízení vymezeni ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona a účastníci
vymezeni zvláštním předpisem.
Dotčené orgány:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny,
státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa,
vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Orgán územního plánování, Bratrská
č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS:
7zyai4b
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Obecní úřad Lazníčky, IDDS: hmfa4ca
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem,, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk
K vyvěšení:
Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Obec Lazníčky, IDDS: hmfa4ca
Obec Lazníky, IDDS: ehsbvsi
ad a)

