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MAGISTRÁT MESTA ol-,oMoUCE
oDBoR ŽrvorxÍrro PRoSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 10,779 11 Olomouc

Vodovod Pomoraví, svazek obcí
Okružní
Kostelec na Hané 880
798 41 Kostelec na Hané

c.j.:
Vyřizuje :

Telefon :

Fax:
E-MAIL:

DATUM:

SMoVŽP/5 5 l 4215 /2012 l Gi
Ing. Hana Gibalová, 4. nadz.
podl., dv. č,.4'23
588 488 327
588 488 313
hana. gibalova@olomouc.eu

sbeení úřarl LuLíg
okres Ůlgimeloe

,'Luběnice - vodovod'' - kolaudace" - oprava zřeimých nesprávností

oPRAvNÉ usNnSEI\Í
veřejná vyhláška

Magistrát města olomouce odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení$l04odst.2písm.c)a$106zákonač,.254l200ISb.,ovodáchaozméněněktených
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení $ 1 1 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zněnipozdéjších předpisů,

podle ustanovení $ l 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení $ 70 správního řádu

rozhodl

v řizeni zahájeném z moci úřední
o opravě zřejmých nesprávností

v písemném vyhotovení rozhodnutí

ze dne zLI.2013 ěj. sMoVŽPl55l4215l2012lci ve věci kolaudace stavby ''Luběnice - vodovod'',
jejichž investorem byl Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČo 47921129, se sídlem na adrese okružní,
Kostelec na Hané 880, 798 4l Kostelec na Hané takto:

původní znění adres účastníků řízení v rozdělovníku výše uvedeného rozhodnutí
- Karel Zatloukal, ZeIená 581l13, 779 00 olomouc
- Romana Zatloukalová, Zelená 58l/13; 779 00 olomouc

novó znění
- Karel Zatloukal, Luběnice l08' 783 46 Těšetice
- RomanaZatloukalová, Luběnice 108, 783 46 Těšetice

odůvodnění:
Vodoprávní úřad po telefonickém upozornění účastníka Íizeni pari Romany Zatloukalové zjistil, že
v rozhodnutí Magistrátu města olomouce odboru životního prostředí Ze dne 2l.1.2013 čj.
SMOVŽP/55l42l5l20l2lGi došlo v rozdělovníku daného rozhodnutí k chybnému uvedení adresy
vlastníků dotčených pozemků Karla Zatloukala a Romany Zatloukalové, kde místo chybně uvedené
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adresy bydliště Zelená 581/13' 779 00 olomouc má bý uvedena adresa Luběnice l08, 183 46
Těšetice.
Ztohoto důvodu vodoprávní úřad vyhotovil toto opravné usnesení na základě upozornění, ve kterém
adresy trvalého bydliště úěastníků ÍizeniKarla a Romany Zatloukaloých opravil.

Za vzntklé nedopatření se omlouváme a zárovei žádáme účastníky Íízení, orgány státní sprár,y a
ostatní, o přiložení této opraly (opravného usnesení) k uvedenému rozhodnutí, které bude jeho
součásti, popř.přílohou. Prosíme, abyste tuto změnu v rozhodnutí akceptovali.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení může ve smyslu ustanovení $ 70 správního řádu účastník Íizeni, kteý jím může
b;ýt přímo dotčen' podat podle ustanovení $ 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namitaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, ježmtt předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu olomouckého kraje, Jeremenkova 40a' olomouc podáním učiněným u Magistrátu města
olomouce odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 olomouc. odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaŽdý úěastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Magistrát města olomouce.
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením $ 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodařství

Doručení:

Podle ust. $ 25 a $ l44 správního řádu a $ 113 stavebního zákonavÍizení s velkým počtem účastníků
řizení múže vodoprávní úřad uvědomit účastníky Íízeni veřejnou vyhláškou. Jelikož kolaudační
rozhodnutí bylo doručeno veřejnou vyhláškouje i oprava chyby doručena veřejnou vyhláškou.
Doruěení veřejnou r,yhláškou se provede Íak, Že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v
místě oblyklým (úřední deska). Dle ustanovení $ 25 a $ 26 správního řádu je písemnost zveřejněna
také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu '
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Rozdělovník
doručit na doručenku- D
Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou):
stavebník a vlastník
- Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČo 47921129, okružní, Kostelec na Hané 880, 798 41

Kostelec na Hané

- Uřední tabule Mmol, Hynaisova 70, 772 00 olomouc
- Úredni tabule obecního úřadu Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Luběnice

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb
- obec Luběnice, IČo 006356 42,Luběnice l40,783 46 Luběnice
- Ing.Marie Smičková, 783 42 Slatinice 237
- Petra Helešicová, 783 46 Luběnice 84
- Libuše Chudobová, 783 46 Luběnice 89
- Marie Bryndová, 783 46 Luběnice 94
- RudolfMatis, 783 46Luběnice92
- Hana Matisová, Fischerova 7 6317 ,'779 00 olomouc
- Jaroslav Šolc, 783 46 Luběnice 121

- Jana Šolcová, 783 46 Luběnice 121

- Karel Zatlouka|,783 46 Luběnice 108
- Romana Zatlotlkalová,783 46 Luběnice 108
- olomoucký kraj, SSOK, Lipenská 7531120,77z II olomouc, Hodolany, zastoupen Správa silnic

olomouckého kraje, p.o.' IČo 70960399
- Povodí Moraly, s.p. Dřevařská932lll,602 00 Brno
- Mgr. Hana Batlová,]83 46 Luběnice l8
- Marta Hrbková, 783 46 Luběnice 18

- Ladislav Šolc,783 46Luběnice2I
- Petr Šolc, 783 46Llběnice2l
- ZdeněkKaprál,783 46 Luběnice 125
- Ludmila Kaprálová' 783 46 Luběnice l25

sprúvci dotčených inženlrských sítí. dotčené orgáryl a ostatní (na vědomí):
- INSTA CZs.r.o.,ICO25374311, Jeremenkova42, Hodolany 1142,'772 00 Olomouc
- Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci' IČo 7l009248, Wolkerova

6, Nová Ulice 74,779 00 olomouc
- obecní úřad Lutín - Stavební úřad, IČo 00299189, olomoucká, Lutín 131,783 49 Lúin
- obec Luběnice,IČo 00635642,Luběnice 140, 783 46 Luběnice
- Hasičs[ý záchranný sbor olomouckého l<rqe, izemní odbor olomouc' IČo 70885940,

Schweitzerov a 9 I, P ov el 222, 7 1 9 00 Olomouc
- olomoucký kraj, rČo 60609460, Jeremenkova 40a, Hodolany lIgI,77g 1 l olomouc
- Správa silnic olomouckého kraje, p.o.' IČo 70960399, Lipensk á l20, Hodolany 153,772 ll

Olomouc
- ČBzDistribuce, a.s., IČo 24-t2g035, Teplická 8, Děčín IV-Podmokly 874,405 02 Děčín
- TelefonicaC.2 Czech Republic a.s'' IČo 60193336, Za Brumlovkou2,Michle, 140 00 Praha
- RWE Distribuční služby' s'r'o', IČo 2793531 1, Plynáren ská I, Záhrdovice 499,602 00 Brno
- Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí, odd. odpadov. hospod. a péče o prostředí,

Hynaisova 34110,779 II Olomouc
- Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství,

Hynaisova 34lÍ0,779 Il olomouc
- spis


