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DATUM: 17. 7. 2017    

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ (POKRAČOVÁNÍ) ŘÍZENÍ 

Obec Olšany u Prostějova, IČO 00288560, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u 
Prostějova, 
kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Jan Andrés, IČO 60986859, Fügnerova 12, 
Hodolany, 779 00 Olomouc 9 

(dále jen "stavebník") dne 23 6. 2017 podala žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení 
vodního díla: 

Lokalita výstavby rodinných domů Olšany u Prostějova 
SO 01 - VODOVODNÍ ŘAD 

SO 02 - KANALIZAČNÍ ŘAD 

na pozemku parc. č. 442/20, 442/21, 442/22, 442/23, 840/3, 841/1 a 857/1 v katastrálním území 
Olšany u Prostějova. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Protože žádost neobsahovala dostatečné podklady pro řádné posouzení stavby, byl stavebník 
vyzván dne 30. 6. 2017 k doložení chybějících podkladů a řízení bylo přerušeno usnesením č.j. 
PVMU 87891/2017 40, zn. OŽP/2074/2017/. Žádost byla doplněna dne 14. 7. 2017. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Olomoucký 
Název obce Olšany u Prostějova 
Identifikátory katastrálních území 711110 
Názvy katastrálních území Olšany u Prostějova 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 442/20, 442/21, 442/22, 442/23, 

840/3, 841/1, 857/1 v katastrálním území 
Olšany u Prostějova 

Stavební objekty: 

Vodovodní řady 
Druh vodovodního řadu (Č 28) zásobovací síť 
Celková délka řadů 349 m 
Nejmenší jmenovitá světlost řadu 90 mm 
Největší jmenovitá světlost řadu 90 mm 
Stoková síť 
Druh stokové sítě (Č 42) gravitační 
Celková délka stok 254 m 
Nejmenší jmenovitá světlost stoky 300 mm 
Největší jmenovitá světlost stoky 300 mm 
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Popis stavby: 
Jedná se o vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v obci Olšany u 
Prostějova. 

Členění stavby: 
SO 01 - VODOVODNÍ ŘAD 
SO 02 - KANALIZAČNÍ ŘAD 

 
SO 01 VODOVODNÍ ŘAD 
Prodloužení stávajícího vodovodního řadu PVC DN 90 (D 100) novým vodovodním řadem V1 z 
materiálu PVC DN 90 v celkové délce 349 m. Za místem napojení na pozemku parc. č. 841/1 v 
k.ú. Olšany u Prostějova bude osazeno šoupě s přírubami DN 90 PN 16 pro odstavení 
prodlouženého vodovodního řadu a podzemní hydrant pro požární účely DN 90 PN 16. Potrubí 
bude uloženo do hutněného štěrkopískového lože tl. 100 mm. Nad potrubím bude položen 
signalizační vodič Cu o průřezu 6 mm2. Na obsyp v ose potrubí bude umístěna výstražná fólie 
bílé barvy.  

 
SO 02 - KANALIZAČNÍ ŘAD 
Jednotná kanalizace bude provedena z materiálu PVC DN 300 o celkové délce 254 m. Na trase 
kanalizační stoky budou osazeny kanalizační šachty wavin D 600. Počet kanalizačních šachet 
10, použitý typ tegra ø 600 s litinovým poklopem (litinovou mříží s betonovým prstencem). 
Kanalizační řad bude napojen na stávající šachtu Š na rozhraní pozemků p.č. 431/7, 431/8 a 
587/1. Zásyp potrubí je uvažován tříděnou zeminou do výšky min. 200 mm nad horní úroveň 
potrubí. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 100 mm. 

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“), oznamuje 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a podle § 115 odst. 1 vodního zákona a 
§ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou 
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (na Magistrátu města Prostějova, 
odboru životního prostředí, kancelář č. 243, pondělí a středa 8-17, ostatní dny dle telefonické 
domluvy). 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

p.č. 442/6, 442/7, 442/8, 442/9, 442/10, 442/11, 442/12, 442/13, 442/14, 442/15, 442/16, 
442/17, 442/18, 1001/4, 1001/5, 449/3, 446/3, 442/2, 442/24, 442/25, 442/26, 442/27, 442/29, 
442/31, 442/33, 442/35, 442/37, 442/39, 442/41, 442/43, 442/45, 431/7, 431/8, 442/19, 856, 
430/1, 429, 141, 133/1, 133/2, 134, 137/2, 857/20, 136/2, 857/6, 857/9, 857/13, 857/15, 131, 
130/4, 130/5, 126/2, 126/1, 125, 123/2, 122, 121/4, 119 a 998 v katastrálním území Olšany u 
Prostějova. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

p.č.st. 435, 142, 764, 772, 747, 746, 163/3, 163/1, 735, 734, 733, 732, 606, 605, 604, 603, 
167/2, 168/1, 168/2, 625, 586, 584, 583, 582, 581, 170, 763/1, 172/2, 347 a 685 v katastrálním 
území Olšany u Prostějova. 
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Poučení: 

Účastník řízení může 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. 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, 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 podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení 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. 

Nejpozději před vydáním rozhodnutí žadatel: 

 doloží stanovisko správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., 

 do 31. 7. 2017 uhradí správní poplatek ve výši 3000 Kč. 

 

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 Magistrátu města Prostějova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martina Cetkovská 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

a) žadatel - do vlastních rukou: 
1. Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6, kterou zastupuje Ing. Jan Andrés, Fügnerova č.p. 
350/12, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

b) ostatní účastníci řízení: 
2. obdrží veřejnou vyhláškou 

c) dotčené orgány: 
3. Magistrát města Prostějova, stavební úřad 
4. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí (OOH) 
5. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí (ZPF) 
6. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště 
Prostějov, IDDS: 7zyai4b 
7. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d 
8. Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
9. Magistrát města Prostějova – vývěska 
10. Obecní úřad Olšany u Prostějova – vývěska 

d) ostatní: 
11. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
12. A/A 
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