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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Olšany u Prostějova, IČO 00288560, Olšany u Prostějova 50, 798 14  Olšany u 
Prostějova 

(dále jen "stavebník") dne 8.11.2022 podal žádost o vydání společného povolení ke zřízení 
vodního díla: 

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny "Na Klíně"  
Soubor staveb:   

FS 02.1 Kanalizace splašková 

FS 02.2 Kanalizace splašková – přípojky 

FS 02.3 Kanalizace dešťová 

FS 02.4 Kanalizace dešťová – přípojky 

FS 02.5 Kanalizace jednotná 

FS 03.1 Vodovodní řad 

FS 03.2 Vodovodní řad - přípojky 

na pozemcích parc. č. 572/1 (orná půda), 572/20 (orná půda), 572/21 (orná půda), 572/22 (orná 
půda), 572/23 (orná půda), 572/24 (orná půda), 572/25 (orná půda), 572/26 (orná půda), 
572/27(orná půda), 572/28 (orná půda), 572/29 (orná půda), 572/31 (orná půda), 572/32 (orná 
půda), 572/33 (orná půda), 572/35 (orná půda), 572/37 (orná půda), 572/38 (orná půda), 572/39 
(orná půda), 572/40 (orná půda), 572/41 (orná půda), 572/42 (orná půda), 572/43 (orná půda), 
572/44 (orná půda), 572/45 (orná půda), 572/46 (orná půda), 572/47 (orná půda), 573/1 (orná 
půda), 573/2 (orná půda), 573/3 (orná půda), 573/5 (orná půda), 573/6 (orná půda), 573/7 (orná 
půda), 573/8 (orná půda), 573/9 (orná půda), 573/10 (orná půda), 573/11 (orná půda), 573/13 
(orná půda), 573/14 (orná půda), 573/15 (orná půda), 573/16 (orná půda), 573/17 (orná půda), 
573/18 (orná půda), 574/1 (orná půda), 574/2 (orná půda), 574/3 (orná půda), 574/4 (orná 
půda), 574/5 (orná půda), 574/6 (orná půda), 574/7 (orná půda), 574/10 (orná půda), 574/11 
(orná půda), 574/12 (orná půda), 574/13 (orná půda), 574/15 (orná půda), 574/16 (orná půda), 
844/7 (ostatní plocha), 845/4 (ostatní plocha), 892/1 (orná půda), 894/2 (ostatní plocha), 894/3 
(ostatní plocha), 894/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Olšany u Prostějova.  
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Olomoucký kraj 
Název obce Olšany u Prostějova 
Identifikátory katastrálních území 711110 
Názvy katastrálních území Olšany u Prostějova 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 572/1 (orná půda), 572/20 (orná 

půda), 572/21 (orná půda), 572/22 (orná 
půda), 572/23 (orná půda), 572/24 (orná 
půda), 572/25 (orná půda), 572/26 (orná 
půda), 572/27(orná půda), 572/28 (orná 
půda), 572/29 (orná půda), 572/31 (orná 
půda), 572/32 (orná půda), 572/33 (orná 
půda), 572/35 (orná půda), 572/37 (orná 
půda), 572/38 (orná půda), 572/39 (orná 
půda), 572/40 (orná půda), 572/41 (orná 
půda), 572/42 (orná půda), 572/43 (orná 
půda), 572/44 (orná půda), 572/45 (orná 
půda), 572/46 (orná půda), 572/47 (orná 
půda), 573/1 (orná půda), 573/2 (orná 
půda), 573/3 (orná půda), 573/5 (orná 
půda), 573/6 (orná půda), 573/7 (orná 
půda), 573/8 (orná půda), 573/9 (orná 
půda), 573/10 (orná půda), 573/11 (orná 
půda), 573/13 (orná půda), 573/14 (orná 
půda), 573/15 (orná půda), 573/16 (orná 
půda), 573/17 (orná půda), 573/18 (orná 
půda), 574/1 (orná půda), 574/2 (orná 
půda), 574/3 (orná půda), 574/4 (orná 
půda), 574/5 (orná půda), 574/6 (orná 
půda), 574/7 (orná půda), 574/10 (orná 
půda), 574/11 (orná půda), 574/12 (orná 
půda), 574/13 (orná půda), 574/15 (orná 
půda), 574/16 (orná půda), 844/7 (ostatní 
plocha), 845/4 (ostatní plocha), 892/1 
(orná půda), 894/2 (ostatní plocha), 894/3 
(ostatní plocha), 894/4 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Olšany u Prostějova 

Čísla hydrologického pořadí 4-12-01-0201-0-00 

Popis stavby: 

Projektová dokumentace řeší zásobování území nové zástavby bytovými domy pitnou vodou, 
odvedení splaškové vody a odvedení dešťové vody z přilehlých zpevněných ploch a ze střech 
nových domů. 
Soubor staveb:   

FS 02.1 Kanalizace splašková 

Odvedení splaškových vod z lokality pro výstavbu 44 RD bude zajištěno výstavbou splaškové 
kanalizace S1, S1-1, S1-2 a S2. Splašková kanalizace obytné zóny je zaústěna do nové 
jednotné kanalizace, která je vedena již mimo území budoucí zástavby. Stávající jednotná 
kanalizace je v majetku obce. 
Splašková kanalizace je navržena z trub PVC hladkých plnostěnných SN12 DN 250 v celkové 
délce 671,85m. 
Nové gravitační kanalizační řady jsou vedeny budoucími uličními prostory v komunikaci, 
v souběhu s budoucími trasami inženýrských sítí, tj. s kanalizací dešťovou, vodovodem a 
plynovodem. 
Na trase splaškové kanalizace budou osazeny betonové kanalizační šachty DN 1000. 
K jednotlivým stavebním parcelám budou vedeny gravitační přípojky. 
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FS 02.2 Kanalizace splašková – přípojky 
Gravitační splaškové přípojky jsou navrženy z trub PVC hladkých plnostěnných SN12 DN 150 v 
celkové délce 457 m. 
Na gravitačních přípojkách budou osazeny plastové revizní šachty o průměru 315 mm, a to v 
místě před budoucím oplocením, na veřejném pozemku.  Na vývod ze šachty bude napojeno 
potrubí, které bude ukončeno zaslepením na pozemku budoucí nemovitosti a připraveno pro 
napojení jednotlivých svodů vnitřní splaškové kanalizace od nemovitostí. 
Na stokách budou vysazeny odbočné tvarovky s kloubem pro napojení potrubí DN 150. 
Gravitační přípojky budou ukončeny zaslepením za hranicí pozemku na parcele stavebníka. 
Bude vybudováno celkem 44 ks přípojek Ps1 až Ps44. 

FS 02.3 Kanalizace dešťová 

Odvedení dešťových vod z lokality pro výstavbu 44 RD bude zajištěno výstavbou nové dešťové 

kanalizace D1, D2, D3 a D4 vč. navazujících stok. Dešťová kanalizace obytné zóny je zaústěna 

do nové jednotné kanalizace, která je vedena mimo území budoucí zástavby. Stávající jednotná 

kanalizace je v majetku obce. 
Na dešťovou kanalizaci budou napojeny přípojky uličních vpustí a dále kanalizační dešťové 
přípojky od jednotlivých nemovitostí. 
Projekt předpokládá, že jednotlivé budoucí nemovitosti budou vybaveny dešťovými nádržemi s 
regulací odtoku do veřejné kanalizace na hodnotu 0,5 l/s. 
Odtok dešťových vod z celé lokality bude zadržován a regulován v regulačních šachtách, 
součástí stavby jsou objekty záchytné, retenční otevřené, podzemní a trubní.  
Dešťová kanalizace je navržena z trub PVC hladkých plnostěnných SN12 DN 300, DN 400 v 
celkové délce 790,2 m. 
Trubní retence je navržena z trub sklolaminátových SN10000 PN1 - DN 600 v celkové délce 

142,65 m. 
Na trase dešťové kanalizace budou osazeny betonové kanalizační šachty DN 1000. 
Součástí stavby jsou dále regulační a vtokové šachty v retenčních objektech, retenční objekty 
otevřené a podzemní. JZ strana území je proti povrchovým přítokům extravilánových vod 
chráněna novým záchytným průlehem délky 370 m. Průleh je zaústěn do otevřené retence, 
která přes horskou vpust natéká do regulační šachty Šreg1. Současně je do otevřené retence 
svedena stávající silniční příkopa. Extravilánový regulovaný nátok je zaústěn do nové dešťové 
kanalizace (D1). Dešťový odtok ze zóny (plocha „A") je dále zadržován v trubní retenci, na 
jejímž konci natéká do regulační šachty Šreg2. Dešťový odtok ze zóny (plocha „B") natéká do 
podzemního retenčního objektu, s regulovaným odtokem přes Šreg3. 

FS 02.4 Kanalizace dešťová – přípojky 
Gravitační dešťové přípojky jsou navrženy z trub PVC hladkých plnostěnných  SN12 DN 150 v 
celkové délce 370 m. 
Bude vybudováno celkem 44 ks přípojek Pd1 až Pd44. 
Dešťové přípojky budou odvádět regulovaný odtok 0,5 l/s z akumulačních jímek jednotlivých 

RD. Akumulační dešťové jímky budou situovány na pozemcích stavebníků a budou sloužit k 
zachycení dešťových vod ze střech a zpevněných ploch kolem domů (akumulační jímky nejsou 

součástí PD technické infrastruktury a budou součástí PD rodinných domů). 
Na stokách budou vysazeny odbočné tvarovky s kloubem pro napojení potrubí DN 150. 
Gravitační přípojky budou ukončeny zaslepením 1 m za hranicí pozemku na parcele stavebníka. 
FS 02.5 Kanalizace jednotná 
Odvodnění zájmového území nové obytné zástavby „Na Klíně" je řešeno oddílnou kanalizační 
soustavou, v souladu s ÚP. 
Jednotná kanalizace, která je řešena v rámci „FS 02.5 Kanalizace jednotná", je vedena již mimo 

budoucí obytnou zónu a bude sloužit k odvedení splaškových a regulovaných dešťových vod z 
nové zástavby obytné zóny a bude zaústěna do stávající obecní kanalizace. 
Jednotná kanalizace je navržena z trub PVC hladkých plnostěnných SN12 DN 400 v celkové 

délce 205,28 m. 
Trasa nové jednotné kanalizace tvoří propojení mezi systémem odkanalizování nové obytné zóny 
a stávající jednotnou kanalizací DN 800, která je vedena v chodníku místní obecní komunikace. 
Na trase jednotné kanalizace budou osazeny betonové kanalizační šachty DN 1000, v místě 
napojení na stávající jednotnou kanalizaci bude osazena nová monolitická betonová šachta Š1. 
Kanalizační šachta soutoková Š1 monolitická je navržena jako monolitická se čtvercovým 
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půdorysem a monolitickým zastropením.  

FS 03.1 Vodovodní řad 
Pro zásobení lokality pitnou vodou jsou navrženy nové vodovodní řady V1, V2 a V3 z potrubí 
PE100 RC SDR 17- DN 80 v celkové délce 849,03 m. 
Nový vodovodní řad V1 bude napojen na stávající vodovodní řad v obci. Vodovodní řad V1 bude 

zokruhován. 
Zásobení požární vodou 

Navržený vodovod bude sloužit pro zásobení nové obytné zóny požární vodou. Jako vnější 
odběrní místo bude sloužit jeden nadzemní hydrant DN80, který bude umístěn na okraji 
budoucího spotřebiště. Na nadzemním hydrantu je zajištěn statický přetlak 0,2 MPa, vzdálenost 
k poslednímu stavebnímu objektu (rodinný dům) je cca 330 m. 

FS 03.2 Vodovodní řad – přípojky 
Pro zásobení budoucí zástavby pitnou vodou jsou součástí stavby nové vodovodní přípojky 
Pv1 - Pv44 z potrubí PE100 RC SDR11 - DN 25 (D 32 x 3,0) v celkové délce 395,3 m. Přípojky 
budou napojeny na nové řady pitného veřejného vodovodu V1, V2, V3, DN 80. Napojeni přípojky 
na hlavní řad bude provedeno navrtávacím pasem pro domovní přípojky, za kterým bude osazeno 
šoupátko DN 25 a zemní šoupátková souprava pro domovní přípojky s litinovým uličním 
poklopem. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě, umístěné vždy na pozemku 
stavebníka 1 m za hranicí mezi veřejnými a soukromými parcelami. Zakončení přípojky 
zaslepením na vstupu do šachty. 
Vodoměrná šachta: 
Vodoměrná šachta je navržena kruhová plastová o průměru 1,0 m, výšky 1,5 m. Šachta s 
možností vstupu bude vybavena plastovým žebříkem a otvory pro vstup a výstup vodovodního 

potrubí. 
Členění stavby a délky tras: 
FS 02.1 Kanalizace splašková: DN 250 - 672 m 
FS 02.2 Kanalizace splašková - přípojky: DN 150 - 457 m 
FS 02.3 Kanalizace dešťová: DN 300 - 762 m, DN 400 - 38 m, 
                                               DN 600 -143m 
FS 02.4 Kanalizace dešťová - přípojky: DN 150 - 370 m 
FS 02.5 Kanalizace jednotná: DN 400 - 206 m 
FS 03 Vodovodní řad: D90 - 850 m 
FS 03.2 Vodovodní přípojky: D32 - 396 m 

Vodovodní řad, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a jejich přípojky budou umístěny v 
souladu s koordinačním situačním výkresem 033-D0039-C.3, který je součástí předložené 
projektové dokumentace pro vydání společného povolení, kterou zpracoval Ing. Jan Rozsíval 
(ČKAIT 1200170), autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, IROP Olomouc, Holická 
156/49, 779 00 Olomouc v dubnu 2022. 

K záměru stavby vydal Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové 
péče, oddělení územního plánování, závazné stanovisko v rámci koordinovaného závazného 
stanoviska ze dne 17.10.2022 pod zn.:OŽP/2407/2022Cet. 
Dále bylo stavebním úřadem Magistrátu města Prostějova vydáno dne 15.6.2022 pod 
SpZn.:SÚ/1036/2022-Na závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 94j odst.2 stavebního 
zákona, a § 149 odst.1 a § 136 správního řadu k umístění stavebních objektů FS 02.2 
Kanalizace splašková - přípojky, FS 02.4 Kanalizace dešťová – přípojky a FS 03.2 Vodovodní 
řad - přípojky, kde je obecný stavební úřad příslušný k umístění vedlejší stavby. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 
podle § 104 odst. 2 písmene c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad 
podle § 15 odst. 5 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 a místně příslušný 
podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 115 
odst.1 vodního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení podle § 94m 
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stavebního zákona, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na 
místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska, účastníci řízení své námitky a připomínky v termínu do 

17.1.2023. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Magistrátu města 
Prostějova, odboru životního prostředí, Školní 4, Prostějov, I. patro, dveře č. 241 během 
provozní doby úřadu nebo na základě telefonické domluvy. 
Seznámení se s podklady rozhodnutí: 
Vodoprávní úřad sděluje, že po uplynutí lhůty k podání námitek, bude mít vodoprávní úřad 
veškeré potřebné podklady pro vydání daného rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se 
všemi podklady před vydáním daného rozhodnutí a vyjádřit se k nim podle § 36 odst. 3 
správního řádu, mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu na vodoprávním 
úřadě Magistrátu města Prostějova, a to ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů, počínajících 
běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Připadne-li konec lhůty na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Po uplynutí této lhůty bude 
ve věci rozhodnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Magistrátu města Prostějova, 
odboru životního prostředí, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov, I. patro, dveře č. 241 během 
provozní doby úřadu nebo na základě telefonické domluvy. 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 548, 742/1, 742/2, parc. č. 49, 53/1, 54/2, 55, 56, 57, 58/2, 60/1, 61/2, 63/1, 65, 66, 
69, 70/1, 73/1, 74/1, 561/2, 563/4, 564/11, 565/14, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 
570/1, 570/2, 570/3, 571/1, 571/3, 571/4, 572/2, 572/30, 572/34, 572/36, 573/4, 573/12, 
573/19, 574/8, 574/9, 574/14, 575, 578/1, 844/2, 845/1, 892/2, 894/5 v katastrálním území 
Olšany u Prostějova 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Olšany u Prostějova č.p. 654 a č.p. 654 

 
Poučení: 
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst.4 stavebního 
zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním 
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.  
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm.c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního 
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném 
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
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 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru 
životního prostředí Magistrátu města Prostějova. 
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Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je: 

 pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci a pro 
podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Eva Štachová, referent 
odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova. 

 
 
 
 
 
Otisk razítka 
 
 
  
Ing. Eva Štachová v.r. 
referent 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. 
 
 

 

 

 

 

Správní poplatek: 
Před vydáním společného povolení bude zaplacen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 18 odst. 1 písm. h), a 
položky 17 písm. e) v celkové výši 4000 Kč na číslo účtu: 19-1505517309/0800, var. symbol 
7031000685. 
 
 

Obdrží: 
a) účastníci řízení ve věci vydání společného povolení podle § 94k písm.a) až d) stavebního 
zákona - jednotlivě -do vlastních rukou: 
1. Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 
2. Bohumil Mačák, Olšany u Prostějova č.p. 46, 798 14  Olšany u Prostějova 
3. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
4. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
6. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: 
ur4k8nn 
7. INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i 
8. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, 
IDDS: z49per3 
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b) ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou: 
9. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 548, 742/1, 742/2, parc. č. 49, 53/1, 54/2, 55, 56, 57, 58/2, 60/1, 61/2, 63/1, 65, 66, 
69, 70/1, 73/1, 74/1, 561/2, 563/4, 564/11, 565/14, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 
570/1, 570/2, 570/3, 571/1, 571/3, 571/4, 572/2, 572/30, 572/34, 572/36, 573/4, 573/12, 
573/19, 574/8, 574/9, 574/14, 575, 578/1, 844/2, 845/1, 892/2, 894/5 v katastrálním území 
Olšany u Prostějova 

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Olšany u Prostějova č.p. 654 a č.p. 654 

  
c) dotčené orgány: 
10. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště 
Prostějov, IDDS: 7zyai4b 
11. Magistrát města Prostějova - stavební úřad 
12. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy 
13. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, - odd. 
územního plánování 
14. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší 
15. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
16. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní 
inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 
17. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf 
18. Ministerstvo obrany, Sekce správy a řízení organizací MO, odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, IDDS: 
hjyaavk 
19. Obecní úřad Olšany u Prostějova – vývěska  
20. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí - vývěska 
  
d) ostatní: 
21. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
22. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
23. Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw 
24. A/A  
 


