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Datum:

05. 12. 2017

Digitálně podepsal Mgr. Veronika Minářová
Datum: 05.12.2017 14:24:22 +01:00
Místo: Krnov

Obec Hošťálkovy
Hošťálkovy 77
794 01 Hošťálkovy
doručí se zmocněnci:
Jana Pechová
Puškinova 2130/37
794 01 Krnov

ROZHODNUTÍ
Městského úřadu Krnov, odboru životního prostředí o povolení stavby „Rozšíření
a prodloužení obecní kanalizace v obci Hošťálkovy - 4. a 5. etapa“ na pozemcích parc. č.
1022/1, 161, 163, 893/5, 138/1, 998/1, 998/4, 86, 129/2, 1023, 1034, 1024/3, 998/3, 814/2,
1024/2, 997/1, 812/2, 812/1, st. 117, st. 46/1, 793/1 a 807/1 v k. ú. Hošťálkovy
I. Výroková část
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a podle ustanovení § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a v souladu s ustanovením
§ 115 vodního zákona právnické osobě
Obec Hošťálkovy, IČ 00296031, sídlem Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
jako účastníku řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
povoluje v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona a § 108 stavebního zákona
stavbu vodního díla „Rozšíření a prodloužení obecní kanalizace v obci Hošťálkovy - 4.
a 5. etapa“ na pozemcích parc. č. 1022/1, 161, 163, 893/5, 138/1, 998/1, 998/4, 86, 129/2,
1023, 1034, 1024/3, 998/3, 814/2, 1024/2, 997/1, 812/2, 812/1, st. 117, st. 46/1, 793/1 a 807/1
v k. ú. Hošťálkovy.
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Údaje o místu předmětu:
Název vodního díla
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
IDVT
Jméno vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku (konec stavby) (km)
Říční km vodního toku (začátek stavby) (km)
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi
určenými v S-JTSK)
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi
určenými v S-JTSK)
Název a kód vodního útvaru

Rozšíření a prodloužení obecní kanalizace v obci
Hošťálkovy - 4. a 5. etapa
Moravskoslezský
Hošťálkovy
Hošťálkovy
1022/1, 161, 163, 893/5, 138/1, 998/1, 998/4, 86,
129/2, 1023, 1034, 1024/3, 998/3, 814/2, 1024/2,
997/1, 812/2, 812/1, st. 117, st. 46/1, 793/1 a 807/1
10100730; 10209030
Kobylí potok; Kotel
2-02-01-0511-0-00 - Kobylí potok
4,845 - Kobylí potok; 0,200 - Kotel
3,725 - Kobylí potok
X: 1 065 858, Y: 517 555
X: 1 066 634, Y: 516 473

Výškopisné údaje (m n. m.)
Rybí přechod

Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku
Opava včetně toku Mohla od státní hranice,
HOD_0250
405
NE

Údaje o předmětu:
Druh stokové sítě
Celková délka stok (m)
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)
Největší jmenovitá světlost stoky (mm)
Počet povolovaných odlehčovacích komor
Počet povolovaných čerpacích stanic

01 gravitační
914,0
914,0
200
250
0
0

Stavba sestává z rozšíření stávající obecní splaškové kanalizace, a to o těchto parametrech:
4. etapa: větev A4 z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 125,0 m,
větev A5 z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 38,4 m,
větev A6 z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 19,1 m,
větev A7 z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 34,6 m,
větev A8 z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 182,7 m,
větev A9 z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 105,4 m a PVC DN 200 o celkové
délce 17,0 m;
5. etapa: prodloužení větve A9 z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 391,8 m.
Na kanalizačním řadu jsou osazeny revizní šachty DN 400 v celkovém počtu 18 ks, 1 vstupní
šachta DN 1000 s 1 spádová šachta DN 400 s přepadem.
Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 1022/1, 161, 163, 893/5, 138/1, 998/1, 998/4, 86,
129/2, 1023, 1034, 1024/3, 998/3, 814/2, 1024/2, 997/1, 812/2, 812/1, st. 117, st. 46/1, 793/1
a 807/1 v k. ú. Hošťálkovy.
Současně v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovuje podmínky
pro provedení stavby, pro její užívání a účel:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z června roku 2017 zpracované
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání Janou Pechovou, IČ 12672653, místem
podnikání Puškinova 2130/37, 794 01 Krnov, vedenou ČKAIT pod č. 1102269.
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2.
3.
4.
5.
6.

Projektová dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a její případné změny musí být
předem projednány s odborem životního prostředí Městského úřadu Krnov.
Stavba bude provedena pouze na výše, ve výrokové části rozhodnutí, uvedených
pozemcích.
Nejpozději 10 dnů před zahájením stavby ohlásí investor písemně vodoprávnímu úřadu
identifikační údaje zhotovitele a osoby pověřené vedením realizace stavby.
Stavebník nebo osoba vykonávající stavební dozor zajistí před zahájením výkopových
prací vytýčení tras technické infrastruktury v místě stavby.
Stavebník odpovídá za případné škody způsobené na sousedních zařízeních
a nemovitostech dotčených během stavebních prací. Před ukončením stavebních prací
budou pozemky uvedeny do stavu co nejbližšího stavu původnímu.
V plném rozsahu budou respektovány následující stanoviska a vyjádření:









souhlasné stanovisko orgánu na úseku silničního hospodářství k povolení stavby 4. etapy, které vydal
odbor výstavby Městského úřadu Krnov dne 19. 10. 2017 pod č. j. KRNOOV-55176/2017 mako,
spisová značka OV-11852/2017-mako,
souhlasné stanovisko orgánu státní správy na úseku lesního hospodářství, souhlasné stanovisko orgánu
státní správy na úseku zemědělského půdního fondu a souhlasné stanovisko orgánu na úseku
odpadového hospodářství, vše k umístění a povolení stavby 5. etapy, které vydal odbor životního
prostředí Městského úřadu Krnov dne 16. 01. 2017 pod č. j. KRNOZP-2980/2017 mylk, spisová značka
ZP-170882016-gusl,
souhlasné stanovisko silničního správního úřadu k 5. etapě, které vydal odbor dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu Krnov dne 02. 01. 2017 pod č. j. KRNODO-68670/2016 vagr, spisová
značka DO-222017-vagr,
souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín - Děčín IV-Podmokly, ke 4. etapě, zn. 1089409411 ze dne 03. 11. 2016,
souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín - Děčín IV-Podmokly, k 5. etapě, zn. 1090770177 ze dne 27. 02. 2017,
souhlasné stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ke 4. a 5. etapě, zn. 687930/17 ze dne 10. 08. 2017,
souhlasné stanovisko Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace ke 4. a 5. etapě,
zn. 6678/2017/Ha ze dne 06. 02. 2017.

7. Minimálně s pětidenním předstihem budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu investorem
nebo dodavatelem stavebních prací písemně oznámeny následující fáze výstavby
pro provedení kontrolních prohlídek stavby v souladu s ustanovením § 133 stavebního
zákona:


po osazení jednotlivých větví kanalizace před zásypem.

8. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2019 a povoluje se jako stavba trvalá k odvádění
odpadních vod z obytné zástavby a občanské vybavenosti do stávající splaškové
kanalizace.
II. Odůvodnění
Dne 17. 07. 2017 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov žádost právnické
osoby Obec Hošťálkovy, IČ 00296031, sídlem Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy,
v řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 01. 06. 2016 fyzickou osobou oprávněnou
k podnikání Jana Pechová, IČ 12672653, místem podnikání Puškinova 2130/37, 794 01
Krnov, o stavební povolení k vodnímu dílu „Rozšíření a prodloužení obecní kanalizace
v obci Hošťálkovy - 4. a 5. etapa“. K žádosti byla ve třech vyhotoveních přiložena
projektová dokumentace stavby. Dnem podání bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu
zahájeno správní řízení.
Podkladem pro řízení o stavební povolení vodního díla je zejména:
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územní rozhodnutí, které vydal odbor výstavby Městského úřadu Krnov dne 26. 06. 2017 pod č. j.
KRNOOV-42926/2017 visn, spisová značka OV-2251/2017-visn,
souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal odbor výstavby
Městského úřadu Krnov dne 03. 08. 2017 pod č. j. KRNOOV-51588/2017 visn, spisová značka OV9885/2017- visn,
souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu, souhlasné závazné stanovisko orgánu státní správy lesů, souhlasné stanovisko
orgánu na úseku odpadového hospodářství a souhlasné stanovisko orgánu na úseku silničního hospodářství,
vše k povolení stavby 4. etapy, které vydal odbor výstavby Městského úřadu Krnov dne 19. 10. 2017 pod č.
j. KRNOOV-55176/2017 mako, spisová značka OV-11852/2017-mako,
souhlasné stanovisko orgánu státní správy na úseku lesního hospodářství, souhlasné stanovisko orgánu státní
správy na úseku zemědělského půdního fondu a souhlasné stanovisko orgánu na úseku odpadového
hospodářství, vše k umístění a povolení stavby 5. etapy, které vydal odbor životního prostředí Městského
úřadu Krnov dne 16. 01. 2017 pod č. j. KRNOZP-2980/2017 mylk, spisová značka ZP-170882016-gusl,
souhlasné stanovisko silničního správního úřadu k 5. etapě, které vydal odbor dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu Krnov dne 02. 01. 2017 pod č. j. KRNODO-68670/2016 vagr, spisová
značka DO-222017-vagr,
souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín Děčín IV-Podmokly, ke 4. etapě, zn. 1089409411 ze dne 03. 11. 2016,
souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín Děčín IV-Podmokly, k 5. etapě, zn. 1090770177 ze dne 27. 02. 2017,
souhlasné stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, sídlem Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ke 4. a 5. etapě, zn. 687930/17 ze dne 10. 08. 2017,
souhlasné stanovisko Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace ke 4. a 5. etapě, zn.
6678/2017/Ha ze dne 06. 02. 2017,
souhlasné stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ke 4. etapě, zn. 10706/9232/814/2016
ze dne 30. 08. 2016,
souhlasné stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, k 5. etapě, zn. 12574/923/2/814/2017
ze dne 24. 08. 2017.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:


Obec Hošťálkovy, IČ 00296031, sídlem Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy.

Účastníky řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení stavby
vodního díla dotčena, jsou podle § 109 odst. 1 stavebního zákona:
 podle písm. a) stavebník:
 Obec Hošťálkovy, IČ 00296031, sídlem Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy;



podle písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním:










Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, sídlem Úprkova 795/1,
702 00 Ostrava - Přívoz,
Josef Hanuš, datum narození 13. 02. 1957, místem trvalého pobytu Hošťálkovy 8, 794 01 Hošťálkovy,
Saša Černohorská, datum narození 18. 12. 1952, místem trvalého pobytu Holasovice 183, 747 74
Holasovice,
Jaroslav Moravec, datum narození 27. 11. 1958, místem trvalého pobytu Hošťálkovy 28, 794 01
Hošťálkovy,
Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Jan Žižka, datum narození 11. 09. 1960, místem trvalého pobytu Hošťálkovy 103, 794 01 Hošťálkovy,
Myslivecký spolek Sokol Hošťálkovy, z.s., IČ 69594261, sídlem Hošťálkovy 44, 794 01 Hošťálkovy;

podle písm. d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo
má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být
jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:




ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov,
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, sídlem Úprkova 795/1,
702 00 Ostrava - Přívoz;
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podle písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:

























parc. č. st. 190 - Saša Černohorská,
parc. č. 893/4 a 893/3 - Čestmír Ručka, Pavlína Ručková,
parc. č. 893/2 - Václav Kolek, Jarmila Kolková,
parc. č. 160/1 - Josef Hanuš,
parc. č. 83/1 - Valérie Thomson Kovaříková,
parc. č. 89/2 - Obec Hošťálkovy, věcné břemeno: Olga Sperlichová, Bruno Sperlich,
parc. č. 89/1 - Michal Sperlich, Zuzana Sperlichová, věcné břemeno: Olga Sperlichová, Bruno Sperlich,
parc. č. st. 35 a st. 64 - Obec Hošťálkovy,
parc. č. 116, 117 a st. 42/1 - Martin Kelišek,
parc. č. 114 - Obec Hošťálkovy,
parc. č. 98/1, 997/2, st. 55 a 99 - Martin Prokop, Renáta Prokopová,
parc. č. 100 - Josef Matýsek,
parc. č. 981 - Obec Hošťálkovy,
parc. č. 106 - Jiří Prosický,
parc. č. 107 - Jan Válek, Jaromír Válek,
parc. č. 110/3 a 110/5 - Jan Žižka,
parc. č. st. 46/2 - Lesy České republiky, s.p.,
parc. č. 793/11 a 793/12 - Obec Hošťálkovy,
parc. č. 793/13 - Petr Zietek, MUDr. Jana Zietková, věcné břemeno: ČEZ Distribuce, a.s.,
parc. č. 793/14 - Obec Hošťálkovy,
parc. č. 793/15 - Antonín Mýlek, Ludmila Mýlková, věcné břemeno: ČEZ Distribuce, a.s.,
parc. č. 793/16, 793/17, 793/18 a 807/3 - Obec Hošťálkovy, věcné břemeno parc. č. 793/17: ČEZ
Distribuce, a.s.,
parc. č. 807/2 - Alena Daňková, Ing. Michal Kostroš, věcné břemeno: ČEZ Distribuce, a.s.,
vlastníci staveb na sousedních pozemcích: Obec Hošťálkovy, ČEZ Distribuce, a.s., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s..

Jiné účastníky řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení
k nakládání s vodami dle vodního zákona dotčena, vodoprávní úřad nestanovil.
Dotčenými orgány státní správy jsou podle § 136 správního řádu:







Městský úřad Krnov, odbor výstavby, stavební úřad, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov,
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Hlavní náměstí 96/1, 794 01
Krnov,
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Hlavní
náměstí 96/1, 794 01 Krnov,
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Hlavní náměstí 96/1, 794 01
Krnov,
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán na úseku odpadového hospodářství, Hlavní
náměstí 96/1, 794 01 Krnov,
Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, orgán na úseku silničního hospodářství,
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov.

Dne 03. 11. 2017 vodoprávní úřad přípisem č. j. KRNOZP-75238/2017 mina oznámil
zahájení vodoprávního řízení o žádosti všem známým účastníkům.
Vodoprávní úřad ve věci povolení stavby předmětného vodního díla na základě skutečnosti,
kdy mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil
od ohledání na místě i od ústního jednání ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona
a současně dal účastníkům možnost uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a to nejpozději
do 10 dnů ode dne obdržení přípisu o zahájení řízení a zároveň je upozornil, že k později
uplatněnému námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Těchto práv nikdo nevyužil.
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Vodoprávní úřad v souladu s § 114 odst. 4 stavebního zákona poučil účastníky řízení, že
v souladu s § 114 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit 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. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g), může
ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 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. Těchto práv nikdo nevyužil.
Účastníkům řízení byla dána možnost podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se
před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Této možnosti nikdo nevyužil.
Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 10. 11. 2017.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o povolení předmětné
stavby a usoudil, že jejím provedením nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně
omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. V průběhu řízení
nebyly uplatněny námitky ani takové připomínky, které by bránili vydání vodoprávního
rozhodnutí. Na základě svých správních úvah rozhodl vodoprávní úřad o povolení stavby
vodního díla a vyhověl tak žadateli v plném rozsahu.
Užívání dokončené stavby je možné jen na základě kolaudačního souhlasu k užívání
vodního díla. Stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla podá
písemně zdejšímu odboru životního prostředí. Žádost bude doložena doklady, které jsou
uvedeny ve formuláři žádosti (příloha č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů) a v § 121 a122 stavebního zákona.
III. Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo, ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Krnov.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal pro správní
orgán a pro každého účastníka, kterému se doručuje do vlastních rukou. Nepodá – li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Krnov. Podané odvolání
má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Mgr. Veronika Minářová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba, služební číslo 0191

Den vyvěšení: ……………………………

Den sejmutí: ……………………………

……………………………………………
Podpis a razítko orgánu,
který potvrzuje vyvěšení písemnosti

……………………………………………
Podpis a razítko orgánu,
který potvrzuje sejmutí písemnosti

Rozdělovník:
 Obec Hošťálkovy, IČ 00296031, sídlem Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy - doručí se zmocněnci: Jana
Pechová, IČ 12672653, místem podnikání Puškinova 2130/37, 794 01 Krnov
 vlastníci pozemků a staveb na nich:
 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, sídlem Úprkova 795/1,
702 00 Ostrava - Přívoz
 Josef Hanuš, datum narození 13. 02. 1957, místem trvalého pobytu Hošťálkovy 8, 794 01 Hošťálkovy
 Saša Černohorská, datum narození 18. 12. 1952, místem trvalého pobytu Holasovice 183, 747 74
Holasovice
 Jaroslav Moravec, datum narození 27. 11. 1958, místem trvalého pobytu Hošťálkovy 28, 794 01
Hošťálkovy
 Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 Jan Žižka, datum narození 11. 09. 1960, místem trvalého pobytu Hošťálkovy 103, 794 01 Hošťálkovy
 Myslivecký spolek Sokol Hošťálkovy, z.s., IČ 69594261, sídlem Hošťálkovy 44, 794 01 Hošťálkovy
 ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
 vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich (doručení veřejnou vyhláškou):
 parc. č. st. 190 - Saša Černohorská
 parc. č. 893/4 a 893/3 - Čestmír Ručka, Pavlína Ručková
 parc. č. 893/2 - Václav Kolek, Jarmila Kolková
 parc. č. 160/1 - Josef Hanuš
 parc. č. 83/1 - Valérie Thomson Kovaříková
 parc. č. 89/2 - Obec Hošťálkovy, věcné břemeno: Olga Sperlichová, Bruno Sperlich
 parc. č. 89/1 - Michal Sperlich, Zuzana Sperlichová, věcné břemeno: Olga Sperlichová, Bruno Sperlich
 parc. č. st. 35 a st. 64 - Obec Hošťálkovy
 parc. č. 116, 117 a st. 42/1 - Martin Kelišek
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parc. č. 114 - Obec Hošťálkovy
parc. č. 98/1, 997/2, st. 55 a 99 - Martin Prokop, Renáta Prokopová
parc. č. 100 - Josef Matýsek
parc. č. 981 - Obec Hošťálkovy
parc. č. 106 - Jiří Prosický
parc. č. 107 - Jan Válek, Jaromír Válek
parc. č. 110/3 a 110/5 - Jan Žižka
parc. č. st. 46/2 - Lesy České republiky, s.p.
parc. č. 793/11 a 793/12 - Obec Hošťálkovy
parc. č. 793/13 - Petr Zietek, MUDr. Jana Zietková, věcné břemeno: ČEZ Distribuce, a.s.
parc. č. 793/14 - Obec Hošťálkovy
parc. č. 793/15 - Antonín Mýlek, Ludmila Mýlková, věcné břemeno: ČEZ Distribuce, a.s.
parc. č. 793/16, 793/17, 793/18 a 807/3 - Obec Hošťálkovy, věcné břemeno parc. č. 793/17: ČEZ
Distribuce, a.s.
 parc. č. 807/2 - Alena Daňková, Ing. Michal Kostroš, věcné břemeno: ČEZ Distribuce, a.s.
 vlastníci staveb na sousedních pozemcích: Obec Hošťálkovy, ČEZ Distribuce, a.s., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
dotčené orgány státní správy:
 Městský úřad Krnov, odbor výstavby, stavební úřad, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
 Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Hlavní náměstí 96/1, 794 01
Krnov
 Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Hlavní
náměstí 96/1, 794 01 Krnov
 Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Hlavní náměstí 96/1, 794 01
Krnov
 Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán na úseku odpadového hospodářství, Hlavní
náměstí 96/1, 794 01 Krnov
 Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, orgán na úseku silničního hospodářství,
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
vyvěšení veřejné vyhlášky:
 Městský úřad Krnov, odbor správní, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
 Obec Hošťálkovy, IČ 00296031, sídlem Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
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