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Oznámení o z a h á j e n í vodoprávního řízení
Žadatel, Obec Jestřebí, Jestřebí 47, 789 01 Zábřeh, IČ 00302732, podal dne 21.10.2019 na Městský
úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí návrh dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) na schválení kanalizačního řádu Obce
Jestřebí.
Dnem doručení návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh jako příslušný vodoprávní úřad podle § 25
písm. b) a § 27 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tímto všem dotčeným správním
úřadům a známým účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení ve věci výše uvedené.
Vodoprávní úřad upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením, účastníci řízení mohou své
námitky uplatnit nejpozději
do 15 dnů ode dne doručení tohoto přípisu.
Ve stejné lhůtě, jak je výše uvedeno mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Nechá-li se
některý u účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Vzhledem k ustanovení § 36 odst.
3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové
dokumentace.
Do spisu a podkladů řízení je možné nahlížet na Městském úřadu Zábřeh, oddělení životního prostředí
v úřední dny pondělí a středu od 8.00 – 11.30 hod a od 12.30 do 17.00 hodin. Ostatní dny v týdnu od
8.00 – 11.30 hod a od 12.30 do 14.00 hod a v jinou dobu po předběžné domluvě na tel. č. 583 468
252.

Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí
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Doručení:
Podle ustanovení § 25 a § 144 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků může vodoprávní
úřad uvědomit účastníky řízení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení
bude doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno tak, že písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů
způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost
zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě.

Vyvěšeno dne………………..… Sejmuto dne…………………… Podpis (razítko): ……………………….

Rozdělovník:
Účastníci řízení (na doručenku do vlastních rukou):
1. Obec Jestřebí, Jestřebí 47, 789 01 Zábřeh, IDDS: df4at8m
Dotčené orgány státní správy (na doručenku do vlastních rukou):
2. ostatní účastníci - úřední deska Obce Jestřebí, (vyvěsit na místě obvyklém po dobu
15-ti dnů a poté vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na MěÚ Zábřeh, odd. ŽP)
3. ostatní účastníci - úřední deska Města Zábřeh (vyvěsit na místě obvyklém po dobu
15-ti dnů a poté vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na MěÚ Zábřeh, odd. ŽP)
Na vědomí:
4. KHS Olomouckého kraje, ÚP Šumperk, Rooseveltova 11, 787 01 Šumperk, IDDS: 7zyai4b
5. Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, pracoviště Šumperk, Temenická 52, 787 01
Šumperk, IDDS: m49t8gw
6. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/9, 500 08 Nový Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn
7. Obec Nemile, Nemile 93, 789 01 Zábřeh, IDDS: 7s3awzg

Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111, Fax: 583 416 505,
E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, www.zabreh.cz

