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Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm 
Odbor životního prostředí 

nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
 
Naše číslo jednací: OŽP/29867/2020/eholu /spis 6038/2020 
Oprávněná úřední osoba: Eva Hilšerová 
Telefon: 556833242 
E-MAIL: eva.hilserova@mufrenstat.cz  
Frenštát pod Radhoštěm: 04.01.2021 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

SPOLEČNÉ POVOLENÍ  
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 

příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení  § 106 odst. 1 zákona  č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 

příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle § 15 odst. 1 písm. d) a  

§ 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení  § 11 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen správní řád),  

žadateli (účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu)  

Obec Veřovice , IČO 00298531  

Veřovice 670, 742 73 Veřovice 

Zastupuje v řízení 

Martin Maléř, IČO 67325769  

Hájov 111, 742 58 Příbor 

s ch va lu j e  

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona  záměr „Prodloužení vodovodního řadu na 

pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k.ú. 

Veřovice“, v kraji Moravskoslezském, okrese Nový Jičín, obci Veřovice, katastrálním území 

Veřovice, na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24, 

hydrogeologický rajon 3213.  

Popis povolovaného záměru 

V rámci záměru bude prodloužen vodovod pro veřejnou potřebu DN 100 PVC ve vlastnictví 

Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., z důvodu zásobování budoucích 11 

rodinných domů pitnou vodou. Nový vodovodní řad je navržen o dvou větvích z potrubí PE 100 

RC, SDR11, D90x8,2 mm v celkové délce 304 m. Na vodovodním řadu jsou navrženy dva 

podzemní hydranty a jeden nadzemní objezdový hydrant DN 80.  

V1 z potrubí PE 100 RC, SDR11, D90x8,2 mm v délce 223 m. 

Napojení větve V1 na stávající řad DN 100 bude provedeno na pozemku parc. č. 2085/7 v k.ú. 

Veřovice, větev bude ukončena na pozemku parc. č. 1456/3 nadzemním hydrantem (odvzdušnění a 

požárnímu zabezpečení). Na navržené trase je na pozemku parc. č. 1449/23, cca u rodinného domu 

č.p. 250, navržen podzemní hydrant DN 80 (odvzdušnění a požárnímu zabezpečení).  

V1-1 z potrubí PE 100 RC, SDR11, D90x8,2 mm v délce 81 m.   

Větev V1-1 je ukončena na pozemku parc. č. 1456/24 v k.ú. Veřovice podzemním hydrantem 

(odkalení a požárnímu zabezpečení). 

Účel užívání stavby – zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Orientační poloha stavby  souřadnice  X  souřadnice Y  

Napojení na stávající řad  1 133 828,981 485 051,924 

Ukončení větve V1 - hydrant podzem. H2 (1456/24) 1 133 769,016 485 217,599 

Ukončení větve V1-1- hydrant nadzem. H3 (1456/3) 1 133 876,012 485 245,211 
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Pro umístění a provedení stavby vodního díla vodoprávní úřad podle ustanovení  § 94p odst. 1 

stavebního zákona stanovuje následující podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení. 

Případné změny, mající vliv na technické řešení, majetkoprávní vztahy, musí být předem 

projednány na zdejším vodoprávním úřadu. 

2. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení: 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. – stanovisko pod značkou 

9773/V023704/2020/NO ze dne 07.09.2020: 

• Souhlas při splnění níže uvedených podmínek: 

o Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem 

se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. 

o Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na 

poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou. 

o Pro zajištění polohy vodovodního řadu bude umístěn nad potrubí izolovaný měděný 

vodič min. průřezu 4 mm2. Vodič požadujeme vyvést volnou smyčkou do poklopů 

zákopových souprav u uzavíracích armatur. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná 

fólie bílé barvy.  

o Před zásypem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem SmVaK 

Ostrava a.s. 

o Před záhozem, k odběru vzorků a tlakové zkoušce bude přizván oprávněný zástupce 

SmVaK Ostrava a.s.  Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla.  

o Řad bude před záhozem zaměřen polohově v souřadnicovém JTSK a výškově v Bpv. 

3. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Nový Jičín - 

závazné stanovisko č.j. KHSMS40479/2020/NJ/HOK ze dne 07.08.2020.   

S projektovou dokumentací „Prodloužení vodovodního řadu na parcelách č. 2085/7, 1456/3, 

1456/5, 1456/13, 1456/14, 1449/23, 1456/24 v k.ú. Veřovice“ jako podkladem pro společné 

územní a stavební řízení souhlasí, souhlas se váže na splnění podmínek. K vydání 

stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:  

- doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky  MZ 

č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 

s vodou a na úpravu vody),   

- vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 

vyhlášky  č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). 

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.09.2022. 

5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby termín jejího zahájení a název a 

sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Provádět stavbu může jako zhotovitel 

jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby 

stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je 

předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

6. Stavba nesmí být zahájena dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o 

povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek 

musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude 

ponechán na stavbě až do dokončení stavby. 

8. Pro dohled vodoprávního úřadu nad prováděním stavby byla stanovena kontrolní prohlídka 

realizované stavby vodního díla, a to po dokončení záměru. 

 Stavebník je povinen termín ukončení etapy vodoprávnímu úřadu ohlásit. 

9. Stavba vodního díla může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 

stavebního zákona).  
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10. Do stavebního deníku bude proveden záznam o vytýčení stávajících sítí (GridServices, s.r.o., 

ČEZ Distribuce, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.). S vytýčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, 

kteří budou provádět práce na stavbě. 

11. V případě dotčení stávajících sítí bude proveden záznam o předání místa dotčení vlastníkovi 

nebo provozovateli dotčených stávajících sítí.  

12. Jako jeden z dokladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží smlouvu o 

budoucí smlouvě o provozování vodního díla.  

13. Nově budovaný řad navazuje na vodovod pro veřejnou potřebu v majetku Severomoravských 

vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., proto žadatel k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

předloží písemnou dohodu, která upraví vzájemná práva a povinnosti dvou různých vlastníků. 

Odůvodnění 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad) 

obdržel dne 21.10.2020 žádost o vydání společného povolení podle § 94j stavebního zákona -  

záměr „Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 

1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k.ú. Veřovice“, podanou právnickou osobou obcí Veřovice, IČO 

00298531 – zastoupenou  Martinem Maléřem, IČO 67325769, Hájov 111, 742 58 Příbor. Spolu 

s žádostí byly předloženy níže uvedené podklady dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:  
▪ Projektová dokumentace č. zak. 35/2020 (Radka Rydlová - autorizovaná osoba pro stavby vodního 

hospodářství).  

▪ Požárně bezpečnostní řešení „Prodloužení vodovodního řadu lokalita k.ú. Veřovice“ (Ing. Jiří Vála – 

autorizovaná osoba pro požární bezpečnost staveb). 

▪ Plná moc pro Martina Maléře, IČO 67325769, Hájov 111, 742 58 Příbor. 

▪ Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí  

-  souhlasné koordinované závazné stanovisko OŽP/21243/2020/aparenic/spis 4253/2020 ze dne 

21.09.2020. 

▪ Drážní úřad, Olomouc 

- souhlasné závazné stanovisko DUCR-44673/20/Dj ze dne 05.08.2020 (podmínky jsou podmínkami 

tohoto rozhodnutí – podmínka č. 1)  

▪ Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 

- souhlasné závazné stanovisko č.j. HSOS–6633-2/2020 ze dne 18.08.2020. 

▪ Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Nový Jičín  

- závazné stanovisko č.j. KHSMS40479/2020/NJ/HOK ze dne 07.08.2020 (podmínky jsou 

podmínkami tohoto rozhodnutí – podmínka č. 3). 

▪ Vyjádření a stanoviska níže uvedených vlastníků a správců inž. sítí:  

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. - stanovisko ze dne 07.09.2020 pod značkou 

9773/V023704/2020/NO (podmínky jsou splněny v PD nebo jsou podmínkami tohoto rozhodnutí – 

podmínka č. 2). Podmínky, které nesouvisí s povolovanou stavbou nebo jsou podmínkami nad rámec 

zákona nebo jsou zákonnými podmínkami, nejsou v tomto rozhodnutí uvedeny jako podmínky 

společného povolení (např. materiál bude splňovat zákon č. 258/2000 Sb. - dohled nad dodržením 

uvedeného předpisu je v kompetenci Krajské hygienické stanice a je to zákonná povinnost.). 

- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 29.07.2020 pod značkou 0101353850 (v zájmovém území se 

nachází sítě - nadzemní vedení NN). Vyjádření ze dne 12.08.2020 pod značkou 001110000309. 

- ČEZ IC Services, a.s. – sdělení ze dne 29.07.2020 pod značkou 0700244918 (v zájmovém území se 

nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.) 

- GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 18.08.2020 pod značkou 5002194394 (v zájmovém území se 

nachází zařízení – STL PE D 63 + přípojky). 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 29.07.2020 pod č.j. 712313/20 (v 

zájmovém území se nachází sítě) 

- ČD-Telematika, a.s. – stanovisko 1202013566 ze dne 29.07.2020 (nedojde ke styku) 

- Správa železnic, státní organizace – souhlasné souhrnné stanovisko 17385/2020-SŽ-OŘ OVA-OPS 

ze dne 31.07.2020. 

Podmínkou č. 10 tohoto rozhodnutí je podmínka k záznamu o vytýčení stávajících sítí. Sítě jsou 

v předložené projektové dokumentaci orientačně zakresleny. 
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Záměr není v rozporu s územním plánem obce Veřovice, vydaným zastupitelstvem obce dne 

13.10.2010 s nabytím účinnosti 03.11.2010. Záměr prodloužení vodovodu  je z pohledu územního 

plánu možný, vyhovuje urbanistickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové 

uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území a 

splňuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území.  

Přípisem ze dne 11.11.2020 vodoprávní úřad v souladu s  ustanovením § 115 vodního zákona, 

s ustanovením  § 94m stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznámil 

dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení, že podáním žádosti bylo výše uvedené řízení 

zahájeno. Žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení předloženého návrhu a 

vodoprávnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště, tento upustil ve smyslu ustanovení  

§ 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil termín pro 

uplatnění závazných stanovisek,  námitek a připomínek do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení 

s upozorněním, že ve věci povolení stavby vodního díla na námitky a závazná stanoviska, která 

nebudou sdělena do uvedených 15-ti dnů, nebude brán zřetel. Uvedeného práva nebylo využito. 

Vodoprávní úřad obdržel všechny doklady potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci a přípisem ze 

dne 11.11.2020 sdělil účastníkům řízení, že podle § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost 

nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to do doby vydání rozhodnutí. 

Uvedeného práva účastníci řízení nevyužili. 

Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, 

ustanovením § 94k stavebního zákona a ustanovením § 27 správního řádu.  

Účastníkem řízení je podle § 115 odst. 4) a 7) vodního zákona (odst. 4 obec, v jejichž územním 

obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního 

prostředí, odst. 7 občanské sdružení , jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů 

ode dne sdělení informace podle odstavce 6. Podle ustanovení § 115 odst. 6. občanské sdružení, 

jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o 

zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona, pokud o tyto informace 

vodoprávní úřad požádá).  

Podle ustanovení § 94k stavebního zákona je účastníkem řízení 

a) stavebník,  

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,  

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno. 

(podle § 94m odst. 2 stavebního zákona se účastníci řízení identifikují označením pozemků a 

staveb evidovaných v katastru nemovitostí) 

Práva byla ověřena v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Nový Jičín. U správců a vlastníků stávajících inženýrských sítí byla ověřena 

možnost dotčení těchto sítí a dotčení jejich ochranných pásem povolovanou stavbou vodního díla.  

Podle  § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení - žadatel a další dotčené osoby, na 

které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního 

orgánu. Podle  § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). 

V tomto řízení podle ustanovení § 27 odst. 1  písm. a)  správního řádu jsou účastníky řízení 

následně uvedené subjekty  

- stavebník – obec Veřovice - zastoupena Martinem Maléřem,  

- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo, není-li stavebníkem – vlastník pozemku parc. 

č. 1456/3, 1456/13, 1456/14 v k. ú. Veřovice. 
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Podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky řízení osoby, které mohou být tímto rozhodnutím 

přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního 

řádu jsou mimo jiné účastníci podle § 94k písm. e). Ve věci společného povolení jsou účastníky 

řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu následně uvedené subjekty (§ 94k písm. e): 

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno – pozemky 

parc. č. 2085/8, 1449/40, 1449/42, 1449/26, 1456/21, 1428 v k.ú. Veřovice,  

- vlastníci a správci inženýrských sítí, jejichž zařízení se nachází v blízkosti povolované stavby – 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  

GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce a.s.    

Navržená stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, není navržena na 

pozemcích, kde to zvláštní právní předpisy zakazují nebo omezují, splňuje požadavky a podmínky 

územního plánu obce Veřovice a povolovaným záměrem dochází k dosahování cílů územního 

plánování a k naplňování úkolů územního plánování a splňuje podmínky pro hospodárné využívání 

zastavěného území.  Záměr není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, technickými 

požadavky na stavbu a s veřejným zájmem chráněným závaznými předpisy. Vodoprávní úřad 

posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci, shromážděná stanoviska, vyjádření a 

připomínky a na základě výsledků řízení dospěl k závěru, že povoleným záměrem při dodržení 

stanovených podmínek nebudou ohroženy vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru 

danou zákonnými předpisy a neshledal důvody bránící vydání společného povolení. Záměrem 

nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 

stavba zahájena.   

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30), doručuje se 

účastníkům řízení písemnost v souladu s ustanovením § 144 správního řádu a § 94m odst. 2 

stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského 

úřadu Frenštát pod Radhoštěm se písemnost považuje za doručenou. Podle § 94m odst. 2  

stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků řízení oznámení o zahájení řízení a další 

písemnosti v řízení doručují účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a 

dotčeným orgánům jednotlivě.  

Veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 1 správního řádu rovněž doručuje osobám neznámého 

pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy.    

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 a násl. 

správního řádu, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů 

ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u 

Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 

šesti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský 

úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s 

ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 

rozhodnutí je nepřípustné.  

 

 

Ing. Jaroslav Jiřík 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

Příloha: Katastrální situační výkres  

Příloha je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
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Správní poplatek byl vyměřen dle položky č. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, který je 

nedílnou součástí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 

3.000,- Kč a byl uhrazen. 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu 

Frenštát pod Radhoštěm a Obecního úřadu Veřovice. Vyvěšením na úřední desce Městského úřadu 

Frenštát pod Radhoštěm se písemnost doručuje a vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu 

Veřovice se pouze oznamuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Rozdělovník 

Účastníci řízení 

Ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 

1. Obec Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice - zastupuje Martin Maléř, Hájov č.p. 111, 742 58 

Příbor (datová schránka) 

2. Zdeněk Bartoň, Bezručova 1757, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (do vlastních rukou) 

3. Vladimíra Mazáčová, Sluneční 2354, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (do vlastních rukou) 

4. Radomír Škrobák, Velká Lhota 1369, 756 27 Velká Lhota (do vlastních rukou) 

5. Bohuslav Jašek, Veřovice č. ev. 58, 742 73 Veřovice (do vlastních rukou) 

6. Anna Jašková, Veřovice č. ev. 58, 742 73 Veřovice (do vlastních rukou) 

Ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu 

1. GasNet, s.r.o. – zastoupena GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499, 602 00 Brno  

(datová schránka) 

2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská čp. 2681, 130 00 Praha 3  

(datová schránka) 

3. ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín 2 (datová schránka)  

4. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava  

(datová schránka) 
5. doručuje se veřejnou vyhláškou    

Dotčené orgány 

1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Štefánikova č.p. 9, 741 01 Nový Jičín 

(datová schránka) 

2. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Zborovská č.p. 5, 741 11 Nový Jičín 

(datová schránka) 

3. Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc (datová schránka) 

Na vědomí  

1. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm - odbor tajemníka (správce úřední desky) 

(úřední deska - po sejmutí z úřední desky a po potvrzení o vyvěšení bude vráceno zpět) 

2. Obecní úřad Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice (datová schránka, správce úřední desky) 

(úřední deska - po sejmutí z úřední desky a po potvrzení o vyvěšení bude vráceno zpět) 

3. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování (interní vypravení) 
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