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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností 
speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c), § 106 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. 
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přezkoumal 
žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a žádost o změnu stavby před jejím 
dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, kterou dne 25. 8. 2017 podalo 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, Nusle, 140 00 Praha 4 

(dále jen "žadatel"), na stavbu: 

Silnice 
Silnice R46 MÚK Olšany 

SO 320 - Úprava Mlýnského náhonu 
SO 330 - Úprava podchodu tlakové kanalizace v km 33,583 

SO 340 - Úprava vodovodního podchodu v km 33,820 
SO 380 - Rekonstrukce meliorací v km 33,820 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 54/2, 54/8, 160 v katastrálním území Hablov, parc. č. 
304, 305/2, 305/3, 305/9, 361/1, 362/2, 375/3, 375/14, 382/2, 849, 362/6 a 361/14 v 
katastrálním území Olšany u Prostějova. 

Na základě tohoto přezkoumání: 

I. podle § 115 odst. 4 stavebního zákona: 

prodlužuje platnost 

stavebního povolení ze dne 14. 12. 2015 pod č.j. PVMU 145326/2015 40, zn. OŽP/2237/2015/, 
na dva roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

II. podle § 118 a 115 stavebního zákona 

povoluje změnu 

stavby v tomto rozsahu: 

lhůta k dokončení stavby se stanoví nejpozději do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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III. stanoví další podmínky pro provedení stavby: 

1. lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. ostatní podmínky stavebního povolení ze dne 14. 12. 2015 pod č.j. PVMU 145326/2015 40, 
zn. OŽP/2237/2015/ zůstávají v platnosti. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního 
řádu): 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, Nusle, 140 00 Praha 4. 

Odůvodnění: 
Dne 25. 8. 2017 podal žadatel žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení ze dne 
14. 12. 2015 pod č.j. PVMU 145326/2015 40, zn. OŽP/2237/2015/ a žádost o změnu stavby 
před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení výše uvedené stavby. Dnem 
podání žádosti bylo zahájeno správní řízení a zastavuje se běh lhůty platnosti stavebního 
povolení. 

Na výše uvedenou stavbu vydal Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako 
věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stavební povolení dne 14. 12. 2015 pod č.j. PVMU 
145326/2015 40, zn. OŽP/2237/2015/ s podmínkou lhůty k dokončení stavby do 31. 12. 2017. 
Platnost výše uvedeného stavebního povolení končí dnem 16. 1. 2018.  

Dne 6. 9. 2017 oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
opatřením pod č.j. PVMU 114372/2017 40, zn. OŽP/2824/2017/. Protože byly vodoprávnímu 
úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro její 
posouzení, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a 
ústního jednání a stanovil 10ti denní lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení 
a stanovisek dotčených orgánů. Vzhledem k charakteru stavby a počtu účastníků řízení 
přistoupil vodoprávní úřad k doručování písemností veřejnou vyhláškou. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká 
práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných 
dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a 
zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad zvážil důvody, proč nemůže být stavba dokončena 
v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Stavebník uvádí jako důvod nedokončení stavby 
v termínu stanoveném ve stavebním povolení stále probíhající výběrové řízení na zhotovitele 
předmětné stavby. V rámci předmětné stavby nedochází k žádným projektovým změnám, 
ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají nezměněny.  

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných 
právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící změně stavebního povolení. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu): 

obdrží veřejnou vyhláškou. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 
podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební povolení pozbývá dle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla 
zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Olšany u Prostějova vyvěsí vyhlášku na úřední 
tabuli po dobu 15 dnů a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru 
životního prostředí Magistrátu města Prostějova. 

Oprávněnými úředními osobami pro vedení tohoto správního řízení jsou: 

 pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci Ing. Jana 
Oulehlová, referent oddělení ochrany životního prostředí, 

 pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Martina Cetkovská, vedoucí 
odboru životního prostředí, v zastoupení Ing. Hana Holinková, vedoucí oddělení ochrany 
životního prostředí Magistrátu města Prostějova. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martina Cetkovská 
vedoucí odboru životního prostředí 
v zastoupení 
Ing. Hana Holinková  
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000 Kč byl 
uhrazen dne 20. 9. 2017. 
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Obdrží: 

a) účastníci řízení do vlastních rukou: 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

b) účastníci řízení: 
2. obdrží veřejnou vyhláškou 

c) dotčené orgány: 
3. Magistrát města Prostějova, stavební úřad 
4. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, ZPF 
5. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, OOP 
6. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, OH 
7. Magistrát města Prostějova - vývěska 
8. Obec Olšany u Prostějova - vývěska, IDDS: kipbve6 
9. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d 
10. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b 
11. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy 
  
d) ostatní: 
12. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
13. A/A 3x 
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