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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Žadatel – Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou, IČ: 00850641,
zastoupen na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01
Hranice, IČ: 26821443, požádal podáním, doručeným dne 03. 12. 2021 na Městský úřad Lipník
nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení
k nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a vydání společného územního a stavebního
povolení pro stavbu vodního díla „TÝN NAD BEČVOU – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, II.
ETAPA“ podle ustanovení § 94m stavebního zákona.
Vodoprávní úřad rozhodl o přerušení řízení usnesením č.j.: MU/25195/2020/ŽP-VH, sp.zn.:
MU/23801/2020/4977/3ŽP-VH ze dne 21.12.2020, neboť v dokladové části žádosti nebyl doložen
souhlas nebo povolení s odstraněním stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod HYDROVIT
500S“ na pozemku p.č. 129/42 k.ú. Týn nad Bečvou. Vodoprávní úřad vyzval žadatele o
odstranění těchto nedostatků v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu výzvou č.j.:
MU/25022/2020/ŽP-VH, sp. zn.: MU/24033/2020/4979/4/ŽP-VH ze dne 21. 12. 2020, a rozhodl o
přerušení řízení.
Žadatel doložil souhlas č.j.: MU/06033/2021/ŽP-VH, sp.zn.: MU/05218/2021/1022/3/ŽP-VH ze
dne 18. 03. 2021 k odstranění stavy dne 19.03.2021.
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně
příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a dále podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm.
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d) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"),
oznamuje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 115 vodního zákona, že
dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávního řízení
I.

ve věci vydání povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c)
vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „SO 04 –
Čistírna odpadních vod“ na pozemku p.č. 129/42, 128 k.ú. Týn nad Bečvou, v kraji
Olomouckém, obci Týn nad Bečvou, HGR 2211 - Bečevská brána, vodní tok: Svinec, číslo
hydrologického pořadí 4-11-02-0520-0-00, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok
po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha orientačně určenými souřadnicemi v
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y – 521899.82, X –
1132351.35.

Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod:
Průměrné povolené:
1,53 l.s-1
Maximální denní povolené:
2,22l.s-1
Měsíční povolené:
3 960,0 m3.měs-1
Roční povolené:
47,520 tis m3.rok-1
Ukazatele znečištění vypouštěných předčištěných odpadních vod do vod povrchových
podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech:
„p“
mg.l-1
BSK5

22

Průměrná
hodnota
mg.l-1
x

CHSKCr

75

x

140

3,55

NL

25

x

30

1,18

N-NH4

x

12

20

0,59

„m“
mg.l-1

t/rok

30

1,04

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
„m“ – maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
Počet napojených EO:
II.

1 000

ve věci vydání společného územního a stavebního řízení na stavbu vodního díla podle
ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 15 vodního zákona:
„TÝN NAD BEČVOU – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, II. ETAPA“
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Popis stavby:
SO 01 – Kanalizace II. etapa
Název stoky
Stoka A-2
Stoka A-2-1
Stoka A-3
Stoka A-3-1
Stoka A-5
Stoka A-5-1
Stoka A-6
Stoka A-6-1
Stoka B
Stoka B-1
Stoka B-2
Stoka B-2-1
Stoka B-2-2
Stoka B-2-3
Stoka B-3
Stoka B-4
Stoka C
Stoka D
Stoka D-1
Stoka D-2
Stoka E
Výtlak C-V
Výtlak D-V

Materiál
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
Plast SN 12
PE 100 RC
PE 100 RC

Profil kanalizace
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 100
DN 100

Délka stok celkem

Délka
267,0
30,0
187,0
44,0
260,0
11,0
185,0
100,0
981,0
65,0
536,0
92,0
244,0
70,0
12,0
22,0
476,0
441,0
117,0
227,0
105,0
238,5
464,5
5175,0

Propojovací potrubí ČS-1
Propojovací potrubí ČS-2
Propojovací potrubí ČOV
Přeložka dešťové
kanalizace
Přeložka vodovodu

Plast SN 12 DN 250
Plast SN 12 DN 250
Plast SN 12 DN 250

2,7
5,0
8,3

Plast SN 12 DN 400
PE 100
DN 80

75,0
30,0

Délka propojovacích potrubí a přeložek

121,0
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SO 02 – Čerpací stanice ČS-1
SO 03 - Čerpací stanice ČS-2
Sklonové poměry v Týně nad Bečvou umožňují návrh gravitační kanalizace, ta umožní přítok na
čistírnu odpadních vod v odpovídajících hloubkách, územní plán i plán rozvoje vodovodů a
kanalizací počítal s umístěním dvou čerpacích stanic. Po prověření projektantem se potvrdilo toto:
Čerpací stanice ČS-1 bude umístěna v ulici Smetanova do prostoru oplocené malé domovní
čistírny odpadních vod, která bude tímto záměrem zrušena. Čerpací stanice bude výtlačným
potrubím C-V dopravovat splaškové vody do stoky B. Tato čerpací stanice ČS-1 je
z hydrotechnických výpočtů navržena pro 224 EO.
Čerpací stanice ČS-2 bude umístěna na pozemku parc. č.1017/48 k.ú. Týn nad Bečvou. Umístění
je v nejvzdáleněji umístěném severovýchodním zájmovém okraji obce. Do této čerpací stanice je
navržena stoka D, do které přitékají gravitačně stoky D-1 a D-2, jedna z ulice Na Vyhlídce a druhá
z ulice Podhradní. Kapacita čerpací stanice je počítána na 184 EO.
Čerpací stanice se separací pevných látek
ČS-1 a ČS-2 budou akumulovat v potrubí popřípadě v šachtách. Suché zařízení s plynotěsnou a
vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený
systémem sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý separátor obsahuje dvě pryžové
dělící klapky a jednu deskovou uzavírací klapku. Separátory uvnitř provozní nádrže jsou
samočistící a nevyžadují jakoukoli údržbu, jejich samočistící efekt nastává při čerpací fázi tlakem
a průtokem média. Za separátory jsou umístěna čerpadla, každé s oběžným kolem pro odpadní
vodu, které je vysoce účinné a tříkanálové konstrukce. Jsou použita odstředivá hydrodynamická
čerpadla s ochranou motoru IP67 – zatopitelné provedení čerpadel.
Zařízení je zkoušeno a odpovídá normě ČSN EN 12050-1 (75 67 62) Čerpací stanice odpadních
vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 1: Čerpací stanice odpadních
vod s fekáliemi.
Obecně:
V obou případech je čerpací stanice je navržena jako kruhová prefabrikovaná železobetonová
suchá zapuštěná jímka DN 2100 s prefabrikovaným stropem a vstupním pojízdným plynotěsným
otvorem 800 x 800. Odstředivá čerpadla jsou navržena rotační s trojfázovým motorem s kontrolou
směru chodu a termickou ochranou. Čerpací šachty budou dodávány kompletní jako celek včetně
vystrojení potrubními rozvody, armaturami, elektroinstalací a ovládacím a řídícím rozvaděčem.
Rozvaděč bude umístěn v pilíři u čerpací stanice v okraji zeleně.
ČS 1 - Přípojka NN
Je již realizována provozovatelem distribuční soustavy (PDS) ČEZ Distribuce a.s.
ČS 2 - Přípojka NN
Bude realizována provozovatelem distribuční soustavy (PDS) ČEZ Distribuce a.s.
SO 04 – Čistírna odpadních vod
Budova čistírny odpadních vod je navržena na pozemku p.č.129/42 a p.č. 128, tento návrh je
proveden v souladu s územním plánem obce Týn nad Bečvou. Tato čistírna (SO 04) je určena
pro čištění odpadních vod komunálního charakteru, přiváděných oddílnou (splaškovou)
kanalizací. Stavební objekt čistírny odpadních vod tvoří kompaktní monoblok podzemních nádrží
z vodostavebního betonu se zděnou vrchní stavbou, kompletně zastřešenou.
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Podzemní část ČOV představuje ŽB monoblok půdorysného obdélníkového tvaru, vnějších
rozměrů 14,40m x 10,50m, a hloubky 5,45m, 6,45m a výšky po hřeben 8,178m od ±0,000
s členěním na:
- vstupní čerpací jímku,
- lapák písku,
- dva kalojemy,
- dvě nádrže denitrifikace,
- dvě nádrže nitrifikace - dosazovací nádrže
Nad půdorysem monobloku budou na ŽB monolitické stropní desce vybudovány místnosti:
- česlovna
- místnost obsluhy (dozorna, šatna, elektrorozvodna)
- WC
- dmýchárna
- místnost nad otevřenými nádržemi biologického čištění
Vnější rozměry nadzemního objektu jsou 14,55 x 10,55m. Rozmístění nádrží a místností je patrné
z půdorysů provozní budovy ČOV. Celková výška objektu od podlahy 1.NP (±0,000=231,45) po
hřeben střechy je 8,178m. Na objektu obdélníkového tvaru je navržena sedlová střecha. Střešní
konstrukci tvoří dřevěná konstrukce tesařsky vázaná. Pálené střešní tašky budou uloženy na
konstrukci krovu, která bude mít sklon 38°.
SO 05 – Sjezd a zpevněné plochy
K nové čistírně odpadních vod přijíždět po stávající místní komunikaci. Čistírna bude umístěna
v blízkosti této komunikace a sjezd ze zpevněných ploch-asfaltobeton je navržen délky cca 2,0
m. Plocha sjezdu je 16 m2. Při napojeni na stávající komunikaci před oplocením areálu ČOV je u
brány šířka sjezdu 6,5 m a pak se rozšiřuje na 10,40m- viz výkresová dokumentace.
SO 06 - Přípojka NN k ČOV
Přípojka NN k ČOV - vlastní připojení objektu z distribuční sítě bude provedeno dle přiděleného
odběrného místa ČEZ Distribuce a.s.
SO 07 – Oplocení ČOV
Areál čistírny odpadních vod bude z bezpečnostních důvodů oplocen (SO 07) drátěným
pozinkovaným pletivem uchyceným na ocelové sloupky , které budou žárově pozinkovány.
Oplocení areálu tvoří nepravidelný obdélník a z jižní strany areálu kolem stávající trafostanice
bude umístěno ve vzdálenosti ochranného pásma. Celková délka oplocení bez vstupních bran
činí 231 bm. Dvě vstupní brány jsou navrženy šířky 6,0m. Jedna v příjezdu k ČOV a druhá do
zbývající části areálu, který bude využíván pro účely sběrného dvora. Výška pozinkovaného
pletiva 1,8m.
SO 08 – Terénní úpravy ČOV
V rámci tohoto stavebního objektu bude před stavbou ČOV provedena příprava území. V prostoru
staveniště bude provedena skrývka zeminy10-20cm(dle skutečnosti) na ploše cca 1190 m2.
Skrývka zeminy bude uložena na místě staveniště na dočasně zřízené mezideponii a později při
dokončovacích pracích bude zpětně použita pro ohumusování a ozelenění zatravněných ploch
nového areálu ČOV.
V prostoru uvažovaného staveniště se podle podkladů dotčených správců nachází stávající
vodovodní řad.
Konečné terénní úpravy v areálu budou zahrnovat konečnou úpravu terénu osetí travním
semenem a případnou výsadbou křovin- dle požadavků investora
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SO 09 – Přípojka vody
Přípojka vody bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu, pokud se prokáže poloha řadu
v blízkosti ČOV bude použit stávající vodovodní řad, bude přípojka 25,2 m v PE DN 25 a 1,2 v PE
DN 100. Na tomto potrubí se osadí nadzemní požární hydrant. Materiál: PE 100 D 32x3,0mm
SDR11 délky 25,2 m, D 110x10 mm SDR 11 délky 1,2 m.
SO 10 – Odpad a vyústní objekt
Odpad z ČOV je potrubím plastovým o dimenzi DN 250, kterým se vyčištěná voda z dosazovacích
nádrží dostává přes vyústní objekt do potoka. Obtok a odpadní potrubí se potkává v šachtě Š1VO
Odpad z ČOV s odtokem na výustní objekt je v celkové délce 24,80 m a délka obtoku mezi
nátokem kanalizace a odtokem ČOV činí 15,5 m. V každém lomu je navržena typová
prefabrikovaná šachta DN 1000.Na trase obtokového potrubí od šachty ŠB-P je umístěn
železobet. měrný objekt velikosti 1,1x3,6m tl. stěn je 200 mm a hl. 1,25m. Na trase odpadového
potrubí z ČOV je umístěn železobet. měrný objekt velikosti 1,1x2,1 m tl.stěn 200mm a hloubka
1,25m. Měrné žlaby jsou součástí stavební a technologické části ČOV.
Vyústní objekt je betonová konstrukce dna, krytá překlady. Břeh bude upraven podle vyjádření
správce vodoteče. Velikost objektu z prostého betonu je 1,2 x 1,7 x 0,7m a tl bet. konstr. 300
mm, zastropení objektu bude pomocí bet. překladu. Objekt je uložen pod úhlem 45° do břehu
stávajícího potoka. Stávající dno potoka je vyskládáno ze stávajících betonových žlabovek. Břeh
kolem nového výustního objektu bude upraven kamennou rovnaninou o min. hmotnosti 200 500kg a to 2,0 m po směru proudění od vyústění a 2,0 m proti směru proudění od vyústění. Na
potrubí se osadí žabí klapka.
Umístění stavby „TÝN NAD BEČVOU – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, II. ETAPA“
vyplývá ze zákresu v přiložené situaci, který je přílohou tohoto oznámení.
Stavba „TÝN NAD BEČVOU – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, II. ETAPA“ bude realizována
na pozemcích p.č. 129/42, PK 129/2, 128, 1050/1, PK 1050/1, 129/53,1309,1076/12, 31/6,
1076/38, 1049/1, 1049/2, 125/2, 1088/1, 1088/4, 1088/2, 1089, 1086/2, 1076/10, 1090, 1083/1,
PK 1076/1, 35/1, 1086/1, 1017/5, 1017/2, 1017/48, 1290, 1092/1, 1051/2, 1095/7, st. 283, 930/2,
st. 259, st. 258, 936/1, 916/18, 1093/12, 10/1, 1059, 891, 890/1, 874/2, 871/2, 870/2, 867, 866,
863, 862, 811/49,916/10,1066, PK 1066 k.ú. Týn nad Bečvou, obec Týn nad Bečvou, kraj
Olomoucký, vodní tok Svinec, Bečva, HGR 3222 - Flyš v povodí Moravy, číslo hydrologického
pořadí 4-11-02-0520-0-00, 4-11-02-0540-0-00, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po
tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha vodního díla (orientačně určenými souřadnicemi v
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) Počátek: Y – 521884.05, X –
1132371.16, Konec: Y – 521722.45, X - 1133059.96.
Vodoprávní úřad současně upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením v souladu
s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona,
jelikož jsou mu dobře poměry staveniště a žádost tvoří dostatečný podklad pro posouzení
stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.
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Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své stanoviska a námitky uplatnit nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru životního
prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, odbor životního prostředí, úřední dny: pondělí,
středa od 08:00 do 11:15 hod. a od 12:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě.
V souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Vodoprávní úřad poskytuje
účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva ve lhůtě 5-ti dnů následujících po dni 28.
04. 2021.
Dne 28. 04. 2021 bude mít vodoprávní úřad shromážděné všechny podklady pro vydání
rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty k uplatnění práva, bude ve věci vydáno rozhodnutí. Vodoprávní
úřad připomíná, že stanovená 5-ti denní lhůta již nebude sloužit k navržení důkazů a činění jiných
návrhů ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu.
Poučení účastníků
Účastník řízení může uplatnit podle ustanovení § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona 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.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě
první a druhé, se nepřihlíží. 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 nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů ve výši 3000,- Kč bude uhrazen na pokladně
Městského úřadu Lipník nad Bečvou nebo převodem na účet číslo: 27-2119040287/0100, pod
variabilním symbolem 136129.
Podle ustanovení § 144 správního řádu, v řízení s velkým počtem účastníků řízení může
vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto
oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.
Tento dokument musí být vyvěšen na dobu 15 dnů a to na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující
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dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.
Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Současně Obecní úřad Týna nad Bečvou je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým
dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.
Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje,
od 30. 03. 2021.
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno …………. sejmuto ………….

podpis

--------------------------------

podpis

--------------------------------

Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno …………. sejmuto ………….

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Týn nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno …………. sejmuto ………….

podpis

--------------------------------

podpis

--------------------------------

Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno …………. sejmuto ………….

Rozdělovník:
Účastníci správního řízení o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
 Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou, zastoupen na
základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla (doporučeně do vlastních rukou
na dodejku):
 Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou, zastoupen na
základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
Účastníci řízení – doručováno jednotlivě a jsou jimi:
 Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou, zastoupen na
základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00
Olomouc
 VAJKOF trade s.r.o., 4. května 281, 755 01 Vsetín
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
 Radek Šarata, Zahradní 272, 751 31 Týn nad Bečvou
 Jana Šaratová, Zahradní 272, 751 31 Týn nad Bečvou
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Helena Kalíková, Zahradní 256, 751 31 Týn nad Bečvou
Jan Zeiner, Zahradní 261, 751 31 Týn nad Bečvou
Ing. Veronika Zeinerová, Zahradní 261, 751 31 Týn nad Bečvou
Marie Svobodová, Zahradní 129, 751 31 Týn nad Bečvou
Michal Tkadlec, Svobody 301, 751 31 Týn nad Bečvou
Bc. Simona Tkadlecová, Svobody 301, 751 31 Týn nad Bečvou
Radomír Vodák, U Zahradnictví 81/18, 751 24 Přerov - Vinary

Účastníci řízení – doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou
jimi:
 osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním
pozemkům, nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno; jsou
to všichni vlastníci mezujících pozemků po levé a pravé straně pozemků, na nichž je
stavba umístěná – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 2464/9,
2424/16, 2424/19, 2424/18, 2424/10, 2424/9, 2487/2, 2513/2, 2625/6, 2514/7 k.ú. Lipník
nad Bečvou a pozemky p.č. 129/4, 129/17, 129/49, 129/37, 129/36, 129/35, 153, 1076/13,
129/59, st. 423, st.227, 129/5, st.184/2, st.184/1, st.228, 129/41, 129/7, 129/40, st.229,
129/46, 129/10, st.248, 129/12, st.282, st.216, 129/15, st.196, 129/30, st.178, 31/3, 31/9,
st.249, st.279, 31/5, st.281, 31/1, 33/6, 1076/42, 1076/2, st.177, st.176, st.175, st.174,
st.173, st.172, 129/24, st.171, st.170/1, st.170/2, 129/21, st.168/2, st.168/1, st.167/1,
st.167/2, 129/18, 1077, st.89/7, 122/17, 122/1, 122/2, st.152, st.153, st.154, st.155, st.156,
st.157/1, st.157/2, st.158/2, st.158/1, st.159/1, st.159/2, 122/10, 125/1, 124/2, 123/4,
123/1, 120/4, 120/9, 120/3, 120/12, 120/2, 120/6, 120/7, 120/17, 120/8, 119/2, 1088/3,
1288/3, 1288/2, 207/2, st.207/1, st.80/1, st.81, st.82, 103/2, 103/1, st.85/2, st.85/1, 120/1,
106/1, 106/3, st.77/4, 107, 98/3, 98/6, st.86/3, st.86/1, st.87/1, 98/7, 94/2, 98/4, st.236,
98/5, 96, 94/6, st.334, 94/3, 94/1, st.234, 94/5, st.73/1, st.73/2, 92/2, 92/9, 1323, st.69,
st.68/3, st.68/2, st.68/1, st.67/2, st.67/3, st.67/1, 87/6, 87/1, 87/7, 1302, st.65/1, 1324,
st.65/2, 84/7, 84/6, 84/9, 84/8, 84/10, 84/4, 1083/2, 78/2, 1017/10, 1017/1, 1017/46,
1017/47, 1017/44, 1017/49, 1017/50, 1076/1, st.221, st.220, st.219/2, st.219/1, st.218,
1017/26, 1017/57, 1017/59, 1017/58, 1017/51, st.201, st.202, st.203, st.204, st.205,
st.208, 1017/37, 1017/13, 1017/14, 1017/19, 1017/22, 1017/23, 1017/15, 1017/65,
1017/66, st.251, st.250, 1011/56, 1011/25, st.210, st.209, st.193, 1017/21, 1017/20,
st.192, 1017/18, st.191, st.190, 1017/16, 1017/17, 1084, 77/2, 77/1, 75/2, 75/3, 75/6, 75/4,
75/5, 75/1, st.60, 74/4, 74/2, st.165, 74/1, st.212, 73/1, st.299, 73/2, st.296/1, 73/3, 72/1,
72/2, st.55, st.53, st.284, 68/1, st.50/1, st.47, 66/4, 66/2, 66/6, st.44, st.87/3, 100, st.87/4,
st.87/2, 101/2, st.137, 101/5, 101/4, st.36/1, st.36/2, 1076/9, 1076/39, st.89/2, st.89/5,
st.89/3, st.89/1, 38/2, 1091, 36/4, 36/1, 36/2, st.93/3, 1289, 34/2, st.91/1, st.91/2, 34/3,
st.90, st.395, 39/8, 39/9, 39/10, st.34/2, st.34/1, 39/5, 35/2, st.23, 41, st.31, st.123, 1128,
42, 1127, 1126, 1125, 1124, 1123, 1122/2, 1122/1, 1121, 49/4, 49/1, 1120/1, 1120/2,
1119/1, 1118, 1014/2, 1013/1, 941/6, st.243, st.257, 941/4, 941/2, 941/5, st.164, st.295,
941/1, 941/9, 941/8, 941/3, 916/2, 1117, st.120/2, 1114, st.119, 1115, 1112, 1113, 1110,
st.116, 1106, st.114, st.113, 1101, st.111, 1098/2, 1097, 1095/1, 1096, 3, st.107, st.108,
1, 1107, 1111, 939/2, 939/1, 936/1, st.149, st.258, st.259, 930/2, st.283, 928/3, 928/1,
st.105, st.106, 4/2, 1331, 4/1, 1094, st.32/3, 1328, st.32/1, 1095/6, 26/2, 25/2, 1095/3,
25/3, st.15, st.16, st.92, st.217, 1293, 1051/5, 159/2, 159/3, st.146/3, st.146/1, 157, st.189,
st.7, 21/7, 27/5, st.104, 21/8, 21/6, 27/2, 27/1, st.10, st.9, st.8/1, st.8/2, 18/2, st.6, 16, st.3,
14, 15/1, 1284/4, 1093/13, st.4, 1310, 916/1, 10/2, st.400, st.399, st.346, st.345, st.344,
10/8, 9/4, 9/3, st.8/3, st.8/2, st.17, st.18/2, st.18/1, 6, st.19, 7/2, 918/1, 923, 924/1, 925/1,
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st.139, st.140/1, st.140/2, 1318, 1316, 912, 916/19, 925/2, 928/4, 928/2, 916/14, st.244/1,
930/3, 936/4, 916/8, 916/3, 916/20, 916/22, 909/1, st.314, 910, st.292, 911, 908/4,
st.101/5, st.101/1, 894, st.3, 893, 892/6, 892/2, 892/3, 892/7, 889/1, 888, 865, 864, 861,
853, 852/3, 1065, 813, 811/42, 811/43, 811/16, 811/15, 811/4, st.422, 870/1, 871/1, 874/1,
890/2, 1058, 12, st.2/2, 1284/5 k.ú. Týn nad Bečvou
vlastníci technické a dopravní infrastruktury, s jejichž zařízením dojde s předmětnou
stavbou k dotčení
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 – Radlice
Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle
UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s., Želetavská 1225/1, 14000 Praha 4 Michle

Dotčené orgány
 Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, Náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31
Lipník nad Bečvou
 Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor regionálního rozvoje, orgán územního plánování,
náměstí T. G. Masaryka, č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
 Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně, Čechyňská 363/19, 602 00
Brno
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Přerov, IDDS:
7zyai4b
Úřední deska
 Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31
Lipník nad Bečvou I-Město
 Obecní úřad Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou
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