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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a 

zemědělství příslušný podle ustanovení § § 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 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"), dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a 

ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona 

posoudil žádost, kterou dne 26.06.2019 podal 

Obec Výkleky, IČ: 00850659, Výkleky 72, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B., 

kterou zastupuje AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, Jungmannova 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona 

v y d á v á   p o v o l e n í 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „nakládání s vodami“) na místě: 

 

Název kraje Olomoucký 

Název obce Výkleky 

Název katastrálního území Výkleky 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 1289/2 

Název vodního toku Kyjanka 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-10-03-1270-0-00 

Říční km vodního toku 0,7 

Číslo vodního útvaru MOV_0520 

Hydrogeologický rajon 6612 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) X: 1127764,69 Y: 531334,83 

v tomto rozsahu: 

Druh vypouštěných vod (Č 07) splaškové 

Druh recipientu (Č 08) vodní tok 

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren 

odpadních vod čistírna odpadních vod 

Průměrné povolené 0,53 l/s 

Maximální povolené 0,8 l/s 

Maximální měsíční povolené 2,025 tis. m3/měs. 

Roční povolené 16,571 tis. m3/rok 

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští 12 

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 365 
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Časové omezení platnosti povolení 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí 

Velikost zdroje znečištění v EO 300 

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod 

a) BSK5 t/r 0,5 t/r 

b) CHSKCr t/r 1,82 t/r 

c) NL t/r 0,66 t/r 

a) BSK5 Hodnota 'p' 30 mg/l 

a) BSK5 Hodnota 'm' 50 mg/l 

b) CHSKCr Hodnota 'p' 110 mg/l 

b) CHSKCr Hodnota 'm' 170 mg/l 

c) NL Hodnota 'p' 40 mg/l 

c) NL Hodnota 'm' 60 mg/l 

Uložená měření 

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních 

vod ANO 

Počet kontrolních profilů měření množství 1 

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních 

vod ANO 

Počet kontrolních profilů sledování jakosti 1 

Četnost sledování 4x ročně 

Typ vzorků (Č 05) dvouhodinový směsný 

 

II. Povolení se vydává při splnění těchto podmínek podle ustanovení § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona 

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

2. Dodržení stanovených přípustných hodnot znečištění ve vypouštěných odpadních vodách bude zjišťováno 

pro koncentrace „p“ i pro maximálně přípustnou hodnotu koncentrace „m“ rozborem dvouhodinového 

směsného vzorku vypouštěných odpadních vod. 

3. Pro zjišťování koncentrace znečištění „p“ a „m“ ve vypouštěných odpadních vodách u ukazatelů bude 

odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných 

v intervalu 15 minut.  

4. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „p“ bude prováděn 4x ročně, v době 

předpokládaného max. zatížení ČOV na výstupu z ČOV. 

5. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „m“ bude prováděn na základě 

požadavku příslušných vodoprávních úřadů v rámci jejich kontrolní činnosti. 

6. Odběry a rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou 

prováděny pouze laboratořemi s platným osvědčením o akreditaci, popřípadě s platným osvědčením  

o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod. 

7. Rozbory vzorků za uplynulý rok budou archivovány a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu  

ke kontrole. Skutečné vypuštěné množství odpadních vod a jejich jakost bude zasílána vodoprávnímu úřadu 

a Povodí Moravy, s.p. prostřednictvím systému ISPOP vždy do konce ledna každého následujícího roku. 

8. Vlastník (provozovatel čistírny odpadních vod) bude na vlastní náklady udržovat výustní objekt a 

odstraňovat nános v úseku prokazatelně způsobený vypouštěním odpadních vod.   

 

III. Podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona 

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í 

ke stavbě vodního díla: 

"Výkleky - splašková kanalizace a ČOV" 

(dále jen "stavba") na místě: 

Název kraje Olomoucký 

Název obce Výkleky 

Názvy katastrálních území Výkleky 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí st. p. 82/1, 82/2, 91, 98, 143, parc. č. 91/1, 

91/22, 134/14, 134/18, 134/34, 581/5, 593/1, 
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595/1, 596/1, 619/2, 619/3, 619/7, 619/8, 

619/11, 619/12, 619/13, 619/45, 619/79, 793/58, 

834/4, 847/2, 864, 865/2, 868, 869, 983/15, 

988/13, 989/2, 989/4, 1037, 1045/21, 1255, 

1259/1, 1259/2, 1260, 1264/1, 1276/1, 1283, 

1284, 1285, 1286, 1289/2, 1289/8, 1289/9, 

1289/12, 1289/57, 1289/58, 1289/77, 1291/65, 

1291/66, 1291/67, 1292/6, 1301/1, 1301/2, 

1302/1, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1304/4, 1306, 

1307/1, 1307/2, 1308/3, 1309/1, 1309/4 v 

katastrálním území Výkleky 

Název vodního toku Kyjanka 

Čísla hydrologického pořadí 4-10-03-1270-0-00 

Hydrogeologický rajon 6612 

Údaje o povolené stavbě: 

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren 

odpadních vod čistírna odpadních vod + kanalizace 

Kanalizační soustava (Č 24) kanalizace pro veřejnou potřebu 

Charakter kanalizační soustavy (Č 25) oddílná 

Název vodního díla Výkleky - splašková kanalizace a ČOV 

v členění na tyto stavební objekty: 

Stoková síť 

Druh stokové sítě (Č 42) tlaková 

Celková délka stok 3361 m 

Nejmenší jmenovitá světlost stoky 50 mm 

Největší jmenovitá světlost stoky 90 mm 

Čistírna odpadních vod (ČOV) 

Druh přiváděných vod (Č 07) splaškové 

Délka zkušebního provozu 12 měsíců 

Projektované parametry čistírny 

Počet napojených EO 300 

Stavba obsahuje: 

SO 01 Čistírna odpadních vod - jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Čistírna 

odpadních vod se člení na technologické části: mechanické předčištění, biologické čištění, dmychárna a 

provozní objekt, kalové hospodářství, technologická elektroinstalace, měření a regulace. Pro provoz ČOV 

jsou navrženy podzemní železobetonové nádrže. Nádrže jsou zapuštěny pod průměrný terén na staveništi 

cca 3,50 m spodní hranou železobetonového dna. Horní část nádrží vybíhá nad terén a bude z větší části 

kryta zvýšeným násypem. Konstrukce čistírny budovy čistírny odpadních vod jsou navrženy z cihelných 

bloků v tl. 400 mm. Objekt bude zastřešen symetrickou sedlovou střechou se sklonem střešních ploch 35 °. 

Otevřený prostor nad aktivačními nádržemi je odvětrán v hřebeni větracím světlíkem. Střešní krytina je 

navržená betonová taška hnědé barvy.  

Mechanické předčištění - Odpadní vody přiváděné tlakovou kanalizací natékají do objektu mechanického 

předčištění. Mechanické předčištění odpadních vod je zajištěno pomocí provzdušňovaného perforovaného 

koše o velikosti otvorů 10 mm. Mechanicky předčištěné vody natékají do denitrifikační části ČOV. 

Biologické čištění-funkce biologického čištění je založena na aktivačním principu s využitím jemnobublinné 

aerace. Aktivace ja navržena jako nízkozatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní 

stabilizací kalu. Dostatečné objekty nádrže, nízká hodnota zatížení kalu, vysoká hodnota oxygenační 

kapacity a doby kontaktu odpadní vody s aktivovaným kalem zajistí dokonalé vyčištění odpadní vody 

včetně podstatného snížení obtížně odstranitelných organických látek (CHSK). Kombinace denitrifikace v 

samostatné anoxidní zóně a dynamické denitrifikace zajištěné přerušovaným provzdušňováním zaručuje 

vysoký stupeň odstranění dusíkatého znečištění z odpadní vody. Biologické čištění odpadních vod sestává z 

následujících objektů: DN - denitrifikační nádrž o rozměrem 2,50 x 3,20 m, objem 24,0 m3, AN - aktivační-

nitrifikační nádrž 4,50 x 5,00 m o objemu 57,5 m3, S - separační (dosazovací) nádrž, kužel prům. 3,2 m, 8,2 

m2, objem 10,0 m3. KN kalová nádrž o rozměrech 1,70 x 3,20 m o objemu 16,3 m3. Mechanicky předčištěná 

odpadní voda přitéká do denitrifikační zóny reaktoru.  Z denitrifikace odtéká směs vody a biologického kalu 

prostupem v dělící příčce (PVC potrubím DN 250) do aktivační nádrže s vestavěnou dosazovací nádrží tvaru 
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kužele o průměru 3,2 m. Provzdušňování AN je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem s 

liniovými aeračními elementy. Vnitřní recirkulaci kalu zabezpečuje hydropneumatické čerpadlo s výtlakem 

do denitrifikační zóny. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je ze dna dosazovací nádrže pomocí mamutky 

PVC DN 100 přečerpáván do zahušťovače kalu. Vyčištěná voda z reaktoru odtéká odtokovým žlabem se 

stavitelnou přepadovou hranou a PVC potrubím DN 150 přes měrný objekt umístěný v plastové šachtě v 

objektu ČOV, dále do recipientu. Měření aktuálního průtoku a proteklého množství bude zajištěno měrným 

objektem - Parshallův žlab P2 s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou. Nad biologickým 

reaktorem bude osazena ocelová žárově zinkovaná obslužná lávka šířky 0,7 m s ochranným zábradlím s 

poklopovým plechem, pro umožnění čištění odtokového žlabu, přístupu k dosazovací nádrži.  

Kalové hospodářství - nízkozatěžovaná aktivace použitá pro čištění odpadních vod zabezpečuje simultánní 

aerobní stabilizaci kalu, bez nutnosti dodatečné anaerobní stabilizace kalu ve vyhnívacích nádržích. 

Přebytečný kal je přiváděn ze dna dosazovací nádrže výtlačným potrubím mamutky DN 100 do zahušťovače 

kalu o objemu 16,3 m3 a půdorysných rozměrech 1,70 x 3,20 m. Odsazená kalová voda bude z kalojemu 

přečerpávána ponorným kalovým čerpadlem zpět do denitrifikační nádrže.  

SO 05 Tlaková kanalizace - Systém tlakové kanalizace je tvořen větevnou sítí tlakových stok, na které se 

napojují přípojky tlakové kanalizace od čerpacích stanic, tvořených šachtou s technologickým vybavením 

(čerpadlo, armatury, ovládací prvky). Čerpací šachty s přípojkami tlakové kanalizace jsou řešeny 

samostatně, objekt SO 06. Celková délka sítě tlakové kanalizace je 3361 m. Profil potrubí je D50 - D90. 

Potrubí bude založeno v min. hloubce 1,50 m pod terénem.  

Trasy tlakové kanalizace - navržená splašková tlaková kanalizace sestává z kmenové stoky A, na kterou se 

napojují uliční sběrače A1, A1-1, A2, A2-1, A3, A3-1, A4, A5, A5/1, A5-2, A5-3, A5-3-1. Kmenová 

výtlačná stoka bude vedena středem zástavby obce, souběžně se stávajícími sítěmi plynovodu, vodovodu a 

dešťové kanalizace. Kmenovou výtlačnou stokou budou produkované odpadní vody dopravované na ČOV.  

Přehled navržených hlavních tlakových rozvodných řadů: 

 

Při dotčení koryt vodních toků, v místech křížení bude ve výkopu pod dno toku uložena chránička z PE 

potrubí D=160 mm přesahující min. 3,0 m za břehovou hranu. Jedná se o chráničky z potrubí PE 100 RC 

160x9,5 mm s vnějším ochranným pláštěm, uložení řízeným horizontálním vrtáním. Rozměry startovací 

jámy 2,0 x 2,50 m.  

 

 

Označení 

řadu 

Pe D/90 Pe D/75 Pe D/63 Pe D/50 Celkem 

A 321,0 m 303,5 m 295,5 m  920,0 m 

A1    191,0 m 191,0 m 

Al-1    113,0 m 113,0 m 

A2   196,0 m 236,5 m 432,5 m 

A2-1    110,0 m 110,0 m 

A3   88,5m 56,5 m 145,0 m 

A3-1    278,5 m 278,5 m 

A4    40,0 m 40,0 m 

A5   134,0 m 250,0 m 384,0 m 

A5-1    32,5 m 32,5 m 

A5-2    59,5 m 59,5 m 

A5-3    606,0 m 606,0 m 

A-5-3-1    49,0 m 49,0 m 

CELKEM 321,0 m 303,5 m 714,0 m 2022,5 m 3361,0 m 
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Stavba je dělena na 2 etapy:  

I. etapa – výtlak A, A1, A1-1, A2,  A2-1, A3, A3-1, A4, A5, A5-1, A5-2, A5/3, celkem 2811,5 m 

II. etapa – výtlak A5-3 (km 0,1055-0,606), A5-3-4 (km 0,5018-0,049), celkem 549,5 m 

 

IV.  Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního 

zákona a ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala 

společnost AGPOL, s.r.o., IČ: 11188324, Jungmannova 12, 772 00 Olomouc, projektant Ing. Ondřej 

Vaculín, Ph.D. autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 

1201535, datum červen 2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 

vodoprávního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 

technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 

2. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně výkonu 

odborného dozoru. Ověřená fotokopie tohoto oprávnění bude předložena ke dni kolaudace. 

3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", 

který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před 

povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace 

stavby. 

4. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních nebo povrchových vod. 

5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní 

opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

6. Pro potřeby čerpání podzemní vody za účelem snižování její hladiny požádá stavebník (zhotovitel) 

v dostatečném časovém předstihu příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami dle 

ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona.  

7. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a dotčených organizací: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, koordinované závazné stanovisko: 

Orgán ochrany ovzduší: Stavební a technologické parametry zdroje znečišťování ovzduší, především jeho 

kapacita, technické parametry a procesy na něm probíhající, budou při provedení stavby dodrženy ve shodě 

s předloženou dokumentací.  

Provozování a údržba ČOV  budou dle výrobcem předepsaných postupů, o nichž budou provozovatelem 

prováděny záznamy. Tyto záznamy budou v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm. b) zákona, provozovatelem 

předloženy na vyžádání příslušnému orgánu ochrany ovzduší.  

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní správa lesů:  

Při provádění všech druhů prací nedojde k přímému dotčení lesního pozemku č. 988/4 v k.ú Výkleky, 

zejména vjížděním stavebních strojů nebo ukládáním skrývky, výkopové zeminy, stavebního materiálu a to 

i s přesahem za hranice tohoto pozemku.  

Dále při provádění prací nebude nijak dotčen lesní porost rostoucí na p.č. 988/4 v k.ú. Výkleky, zejména 

nebudou káceny či jinak poškozovány dřeviny (např. ořezem) a nebude výrazně poškozován ani jejich 

kořenový systém při provádění výkopových prací na objektu „SO 05 výtlak A“ v blízkosti okraje lesa.  

Magistrát města Přerov, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgány ochrany ZPF:  

Před zahájením prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo 

k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.  

Před zahájením stavebních prací bude na dotčených pozemcích p.č. 91/1 a 91/2 dle KN v k.ú. Výkleky 

v celé ploše trvalého záboru provedena skrývka humusového horizontu půdy (ornice) a níže uložené 

zúrodnění schopné vrstvy půdy (podornice) o celkové mocnosti 30 cm. Část skryté ornice v celkovém 

množství 159,7 m3 bude použito na ohumusování 1597 m2 plochy kolem ČOV (v mocnosti 0,10 m) a podél 

navrženého zpevněného příjezdu k ČOV. Zbývající část skryté ornice v množství 474,8 m3 bude uložena 

na deponii na odnímané části parcely č. 91/1 v k.ú. Výkleky. Obec tuto ornici převezme a použije ji na 

parkové a sadové úpravy a rekultivace prováděné na povolených stavbách v rámci obce. Ohumusování po 

terénních úpravách bude v max. tl. 15 cm. Deponie skryté ornice bude mimo oplocené části parcely a bude 

pravidelně sečena a ošetřována proti zaplevelení. Investor je povinen vést protokol (pracovní deník) o 

činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením ornice pro posouzení správnosti jejího 
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využívání (ust. 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

ZPF).  

Žadatel zajistí zapsání nového stavu na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovišti 

Přerov.  

Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky, nesmí být nepříznivě 

změněny hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. V případě 

dotčení melioračních zařízení je investor povinen zajistit obnovení jejich funkčnosti. Investor 

s dostatečným předstihem seznámí uživatele zemědělské půdy s termínem zahájení zemních prací, aby 

nedošlo ke škodám na porostech.  

Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho 

vegetační kryt.  

Magistrát města Přerov, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, silniční správní úřad:  

Provedení stavby nesmí nijak narušit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  

Provedením stavby v silničním ochranném pásmu nesmí dojít k poškození komunikace a jejich součástí a 

příslušenství vč. sil. odvodňovacího zařízení. V opačném případě provede investor znovuobnovení na 

vlastní náklady.  

Stavební materiál nebude ukládán na vozovku krajské silnice. Jakékoliv případné znečištění bude 

zhotovitelem neprodleně odstraněno.  

Pokud se v daném úseku plánované stavby nachází stávající svislé dopravní značení, musí být toto 

zachováno. V případě přemístění DZ z důvodu stavby, musí být takováto změna umístění odsouhlasena 

Policií ČR, DI Přerov a stanovena Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních služeb a 

obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend.  

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení 

dopravně správních agend:  

Na základě ustanovení § 25 odst. 6 písm. c), d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních 

správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání povolení 

k zvláštnímu užívání pozemních komunikací, které musí splňovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 

104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Správa silnic Olomouckého kraje: 

Poruchy na živičných i podkladních vrstvách kolem zařízení na kanalizaci bude opravovat vlastník 

kanalizace. Orientační sloupky budou v obci umístěny min. 0,5 m za obrubou nebo zpevněným okrajem 

vozovky, ve volném terénu min. 2 m od okraje vozovky nejlépe mimo silniční pozemek. Prostor kolem 

orientačních sloupků bude min. 2 m kolem udržovat rovněž vlastník tohoto zařízení. Přesné umístění těchto 

zařízení bude zakresleno v realizační dokumentaci a situace se zákresem budou zaslány k odsouhlasení.  

Před zahájením prací v krajských komunikacích bude sepsán mezi investorem stavby a SSOK zápis o 

předání silnic. Po dokončení stavby na sil. tělese nás investor (případně zhotovitel) vyzve k závěrečné 

kontrole silnic a bude sepsán konečný předávací protokol. SSOK bude informována o kontrolních dnech 

stavby. Termín zahájení realizace prací na silnicích bude SSOK sdělen na email.  

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje:  

Ve zkušebním provozu bude předložen protokol s výsledkem měření hluku z provozu prostoru celého 

areálu za provozu všech zdrojů hluku v noční době, v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližší 

obytné zástavby (parc. č. 23/1, parc. č. 104 a na parc. č. 100) prokazující soulad s § 30 odst. 1 zákona č. 

258/2000 Sb., a § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací.  

Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat 

ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude 

stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu 

souhlasu.  

Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného ze 

sanitárního zařízení, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1,2 
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písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 

vyhlášky 252/2004 Sb. 

Protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné vody odebraného z umývadla sanitárního zařízení v provozním 

objektu ČOV, prokazující soulad s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 

7 písm. a), odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy 

č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného 

stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu.  

Lesy České republiky, s.p. 

1. Realizací akce nesmí být dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.  

2. Realizací akce nesmí dojít k ovlivnění odtokových poměrů a zhoršení kvality povrchových a 

podzemních vod.  

3. Při křížení vodního toku bude potrubí uloženo v chráničce s krytím vrchu chráničky min. 1 m pod 

niveletou dna (ne pod nánosy). Správce toku požaduje přesah chráničky minimálně 3 m za přelivnou 

hranu a startovací jámy pro bezvýkopovou technologii budou na obou březích umístěny min. 3 m od 

břehové hrany toku.  

4. Vzdálenost souběhu kanalizace s korytem VT bude činit min. 2,3 m od břehové hrany koryta toku.  

5. Souběh splaškové kanalizace uložený v manipulačním pásmu vodního toku bude zajištěn pro pohyb 

techniky o hmotnosti 20 t.  

6. Při provádění prací nesmí dojít k poškození břehových porostů a rovněž ke kácení nad rozsah 

schváleného povolení. Břehové porosty při vodním toku jsou součástí VKP.  

7. Pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou 

ohumusovány a osety travním semenem).  

8. Před dokončením prací bude správce toků vyzván ke kontrole výše uvedených podmínek. Součástí 

požadovaných podkladů před odsouhlasením provedení prací ze strany správce toku bude dodání 

polohového a výškového zaměření v místě křížení VT a úseků v souběhu s korytem toku (ve 

vzdálenosti do 6ti metrů od břehové hrany).  

9. Před zahájením prací bude prokazatelně kontaktován správce toků.  

GridServices, s.r.o.: 

V zájmovém území se nachází vysokotlaký plynovod DN 100. V oblasti se dále nachází VTL regulační 

stanice plynu (dále jen RS) a napájecí NN kabel pro RS.  

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb.,  TPG 70204, TPG 605 02 a 

prostorovou normu  ČSN 736005 a ČSN EN 1594. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany 

od plynovodu, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu. 

Kanalizace v místě křížení   s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost 

(plast – např. Hobas, Rehau, LPE, Pragma, případně jiný materiál  s atestem o plynotěsnosti), min. 3 m na 

každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu  při dodržení svislé vzdálenosti  mezi povrchy potrubí 

kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu  min. 30 cm a pokud možno kolmého křížení  

(min.úhel 45°). Spojovací hrdla kanalizace budou situovány do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL 

plynovodu. V případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného 

materiálu, je nutné ji uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny  VTL 

plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami. 

Nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu je 4 m. Nejmenší 

vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m.  

Všeobecné podmínky: Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4m na obě strany od 

plynovodu) provádět zásadně ručně. Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, 

uzávěry). Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu. V ochranném pásmu plynovodu 

neskladovat žádný stavební ani jiný materiál. Případné dočasné zařízení staveniště umístit mimo 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. Po dobu prací požadujeme zabezpečit  VTL plynovod proti 

mechanickému poškození vhodným způsobem. Před zahájením prací na základě žádosti provedeme 

vytyčení plyn. zařízení. Před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance Grid 

Services s.r.o. ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek.  

V zájmovém území se nachází technologický objekt vysokotlaké regulační stanice plynu (dále jen RS) č. 

34249 a napájecí kabel NN, který vede do této RS  majetku GasNet, s.r.o. 1. Před zahájením prací je nutné 
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naše zařízení vytyčit. 2. Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a 

bezpečnostní pásmo 10 od půdorysu objektu všemi směry. Upozorňujeme také na existenci požárně 

bezpečnostního pásma 10 mod objektu RS, které je určeno k ochraně před požárem a jeho šířením. 

Ochranné pásmo kabelových přípojek NNN upravuje § 46 a je je m. Projekty staveb a veškeré činnosti 

v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení se musí řídit ustanoveními tohoto zákona. 3. Pro zvětšení 

mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů NN v místě narušení ochranného pásma 

trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí 

být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení 

bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005. 4. Dále do vzdálenosti cca 4 m 

kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnící pásek). Obvodové 

uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové 

je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení. 5. Při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího 

el. zařízení je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, energetický zákon č. 458/2000 Sb., a 

nařízení vlády č. 591/2006. 6. V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě 

neumisťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd), neparkovat automobily a stavební 

mechanizmy. Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, 

stavební mechanizace apod – podzemní inženýrské sítě lze situovat min. 4 metry od objektu RS, ČOV a ČS 

lze situovat min. 10 m od objektu RS. 7. Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení 

požárně bezpečnostního pásma – zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od 

objektu RS všemi směry. 8. Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GridServices, s.r.o. (obsluha RS) 

bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TG 60502). 9. Stavební činnost, popř. mechanizací při 

stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby 

požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl 

zachován bezpečný, bezproblémový přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení. Zahájení prací 

nahlásit v dostatečném předstihu na GridServices s.r.o.  

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. 

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 

500 mm od obrysu plynárenského zařízení. Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola 

funkčnosti signalizačního vodiče. U křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na naše náklady provedena 

diagnostika stavu potrubí. Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského 

zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Termín provedení přeložky a práce na 

přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem GridServices, s.r.o. 

regionální operativní správy sítí. Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti 

než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se 

opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu. Při stavbě je nutno postupovat 

v souladu s ČSN 73 6004, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů. Požadujeme zachovat 

krytí plynárenského zařízení dle ČSN 736005 a poklopy armatur i v místech kde dojde k jakékoliv skrývce 

povrchu. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plyn. zařízení. V tomto 

pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava 

terénu. Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem. Před začátkem stavby 

musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.  

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 1) Za stavební 

činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy)  

a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 2) Stavební 

činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li 

tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby 

(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3) Před 

zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení 

a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete  

na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši 

značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán 

protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést 

stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení  

a plynovodních přípojek nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení  

a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, 

http://www.gridservices.cz/
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TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších případů, případně další předpisy související 

s uvedenou stavbou. 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6) Při 

provádění stavební činnosti, vč. přesného určení plynárenského zařízení je stavebník povinen určit taková 

opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich 

bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně 

bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7) Odkryté plynárenské 

zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny 

proti jejich poškození. 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před 

zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 

bezvýkopová technologie. 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození 

plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 

atd.) na telefon 1239. 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 

provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP 

zákaznická linka 800 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 

tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno.  

O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení  

a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník 

povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho 

zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s plynárenským zařízením  

a plynovodními přípojkami. 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu 

řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie 

žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 12) Neprodleně po ukončení 

stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení  

a plynovodních přípojek. 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení  

a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat 

stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) Případné zřizování staveniště, 

skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15) Bude zachována hloubka 

uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 

plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.  

ČEZ Distribuce, a.s. 

Nově navržené šachty a přípojky, budou umístěny min.1 metr od sloupů NN, přičemž přípojky ve 

vzdálenosti do 2 metrů od sloupu NN musí být vloženy do chráničky a tato chránička bude obetonována. 

Při stavební činnosti nesmí dojít k odkrytí základu stožárů z důvodu narušení jejich statiky 

Kabelové vedení v místě komunikací a sjezdů musí být dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 chráněno proti 

poškození přejíždějícími vozidly uložením do chrániček podle ČSN 73 60 05, ČSN 332000-5-52. 

Oplocení v OP venkovního VN bude provedeno z nevodivého materiálu. V případě nutnosti použití 

vodivého oplocení (platí i pro poplastované pletivo) bude v místech kde oplocení vstupuje do OP 

venkovního vedení VN, provedeno ochranné přizemnění oplocení, s hodnotou uzemnění nižší než 15 Ω. 

Oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) budou  dodržena ustanovení 

PNE  33 3301, čl. 6.3.13.2, (nejkratší svislá vzdálenost od vedení VN činí 3 m)  a ČSN EN 50423-1. 

Maximální výška oplocení bude 2 m  a musí být navrženo tak, aby byly dodrženy požadavky souvisejících 

norem a předpisů, které omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení VN (řeší projektant).  Za 

technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel (stavebník). 

V případě terénních úprav požadujeme, dodržení výšky vodičů VN nad terénem, dle PNE 33 3301 

Místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 

50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.  

Požadujeme respektování ochranného pásma zemního kabelového vedení NN a VN, které dle zákona č. 

458/2000 Sb. §46 činí 1 metr po obou stranách kabelového vedení 
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Požadujeme respektování ochranného pásma venkovního vedení VN 22kV a elektrické stanice 22/0,4kV, 

které dle č. 458/2000 Sb. §46 činí 7 metrů od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení. 

Venkovní vedení nízkého napětí není chráněno ochranným pásmem, ale je nutné dodržovat příslušné ČSN a 

PNE 

Požadujeme, aby zemní kabely NN a VN, které budou odkopány, byly opět uloženy do pískového lože dle 

platných norem (zhutnění pod kabelami, min. 20cm pískového lože nad kabely, min. 20 cm jemné hlíny a 

pak fólie) 

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., 

příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem 

nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak 

za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické 

společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze 

zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. 

Před započetím stavby zajistí zhotovitel vytýčení kabelového vedení (servisní organizace ČEZ Distribuce, 

Oddělení Přerov) a ruční vykopání sond pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů v terénu. 

Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně. Jestli byly vykopány ručně 

sondy pro přesné zjištěné místa a hloubky uložení všech kabelových vedení, je možno provádět výkopové 

práce bagrem již od 0,5 metru od kraje kabelového vedení. Před záhozem výkopů je nutné přizvat 

příslušného technika servisní organice ČEZ Distribuce, oddělení Přerov ke kontrole uložení kabelového 

vedení. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.  

Před započetím prací požádá zhotovitel, naši společnost ČEZ Distribuce, a.s., o vydání souhlasu s činností 

v OP zařízení DS (nutné doložit platné „Vyjádření o existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s.“) 

Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo 

mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od 

vodičů VN dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen 

požádat o vypnutí předmětného vedení. 

Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné 

pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení – Ochranné pásmo 

nadzemního vedení podle § 46 odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění je souvislý prostor vymezený 

svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 

které činí od krajního vodiče vedení na obě strany: a. u napětí nad 1kV a do 35kV včetně, b. pro vodiče  

bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), c. pro vodiče s izolací základní 

2 metry, d. pro závěsná kabelová vedení 1 metr u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 

metrů u zařízení postaveného do 31.12. 1994). V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 

(8) a (9) uvedeného zákona zakázáno: 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat 

konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2) provádět bez souhlasu 

vlastníka zemní práce, 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 

těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo 

podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 5) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty  

nad výšku 3 metry. Pokud stavba nebo stavební činnosti zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, 

je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele zařízení na základě § 46 odst. (8) a (11) 

zákona č. 458/2000 Sb. V ochranných pásmech nadzemního vedení je třeba dále dodržovat následující 

podmínky: 1) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 

předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičů blíže než 2 metry (dle ČSN 

EN 50 110-1). 2) Jeřáby a jím podobná zařízení musí být umístěna tak, aby v kterékoli  poloze byly všechny 

jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 3) Je zakázáno stavět 

budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. 4) Je zakázáno, 

provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo 

stožárů. 5) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 

elektrického vedení. 6) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN 

EN 50 110-1. 7) Pokud není možné dodržet body č.1 až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka 

s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí) 

pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 8) V případě požadavku  

na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před 
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požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat zaizolování části vedení.  

9) Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 

Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako porušení zákazu 

provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona. Podmínky pro provádění činností 

v ochranných pásmech podzemních vedení – Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy  

do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. (5), zák. č. 

458/2000 Sb. v platném znění a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV 

činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 

(8) a (10) zakázáno:  a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní 

práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení  

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně 

znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými 

mechanismy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení,  

je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8  

a 11 zákona 458/2000 Sb. V ochranném pásmu podzemního vedení je třeba dále dodržovat následující 

podmínky: 1) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení  

a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové 

dokumentace. 2) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 

V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m. 3) Zemní práce musí  

být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 4) Místa křížení a souběhy ostatních 

zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 

50 341-1,2, ČSN  EN 50341-3-19, ČSN  EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. 5) Dodavatel 

prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny 

předem. 6) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě 

s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7) Je zakázáno manipulovat 

s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny 

proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510. 8) Před záhozem kabelové trasy musí 

být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce toto 

neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

9) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti 

mechanickému poškození. 10) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy 

nad kabelem. 11) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě 

nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která  

je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 12) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno 

příslušnému provoznímu útvaru. 13) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí 

s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce 

v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce  

na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo 

na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. 14) Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno 

příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona  

č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 

téhož zákona. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic – Ochranné 

pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. (6) zák.č. 458/2000 Sb., v platném znění a je vymezeno 

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: a) U venkovních stanic a dále stanic s napětím 

větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdiva. b) U stožárových 

el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů.  

c) U kompaktních a zděných el. stanic s převodem úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého 

napětí 2 metry, u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavení. V ochranném pásmu elektrické stanice  

je podle § 46 odst. (6) a (8) uvedeného zákona zakázáno: 1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení 

stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.  

2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce. 3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost  

a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti,  

které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 4. Provádět činnosti,  

které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 5. Pokud stavba  

nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas 

vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb., 
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v platném znění. V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly 

mít za následek ohrožení bezpečnosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující  

její obsluhu a to zejména: 1. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého  

a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice  (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech 

podzemního vedení). 2. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice  

nebo k rozváděčům vysokého nebo nízkého napětí. 3. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.  

4. Zřizovat oplocení, které by znemožňovalo obsluhu el. stanice. Případné nedodržení uvedených podmínek 

bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu  

s § 93 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných 

pásmech dle § 46 téhož zákona. 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.: 

Revizní šachty je nutno umístit mimo ochranné pásmo tlk. vedení. V místě křížení s trasou tel. sítě musí být 

prověřeno, zda nedochází k hloubkové kolizi sítí. Pokud tomu tak bude, je nutné dohodnout s POS další 

postup. V místech křížení trasy tel. sítí mechanicky ochránit, a to uložením do plastových půlených 

chrániček AROT neb KOPOHALF.  

Povinnosti stavebníka při provádění stavby:1) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací  

ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního 

zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo  

by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník 

odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 

vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 2) Pět (5) Pracovních dni před započetím 

jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či 

činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické 

pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.  

3) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným 

umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna  

a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškozeni, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly 

nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, 

vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního 

vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, 

vozidel či mechanizace. 4) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat 

tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK 

vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce  

se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník 

povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu,  

aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen 

zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně 

nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce 

zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě 

zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací  

ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen 

bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není 

oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS  

s pokračováním prací. 6)Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn 

manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 

vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv 

jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN 

není Stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury  

v podélném směru. 7) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen 

tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před 

zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, 

číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby,  

než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

9. Upozorňujeme, že stavba podléhá udělení kolaudačního souhlasu. 

10. K závěrečné prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu vodního díla investor předloží:  

 Předávací protokol stavby se soupisem nedodělků podepsaný investorem a dodavatelem. 

 Dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 Geometrické zaměření stavby ve formátu DGN. 
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 Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (atesty, certifikáty výrobků). 

 Protokol o tlakové zkoušce. 

 Doklady o předání a převzetí případného křížení podzemních inženýrských sítí a zařízení. 

 Doklady o likvidaci odpadů. 

 Osvědčení firmy provádějící stavební práce. 

 Doklady o případných náhradách škod vzniklých při výstavbě. 

 Kopii stavebního deníku. 

 Souhlasná stanoviska dotčených orgánů s dokončenou stavbou (Krajská hygienická stanice, Hasičský 

záchranný sbor, …). 

 Provozní řád ČOV. 

 Vyhodnocení zkušebního provozu. 

 Dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu. 

 Kanalizační řád ke schválení dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. 

11. Stavba bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

IV. v souladu s ustanovením § 115 odst. 2 stavebního zákona  

u k l á d á 

 

provedení zkušebního provozu stavby v délce 12 měsíců před vydáním kolaudačního souhlasu. K žádosti o 

zkušební provoz budou doloženy doklady jako k žádosti o kolaudační souhlas.  

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Výkleky, IČ: 00850659, Výkleky 72, 751 25  Veselíčko u Lipníka n.B. 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.06.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou 

stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 

posouzení, byl žadatel dne 26.06.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno současně s určením 

lhůty k doložení chybějících podkladů. Žadatel požádal o prodloužení lhůty k doložení chybějících podkladů. 

Žádost byla doplněna dne 21.10.2019. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o 

náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu 

úřadu, a dalšími doklady: 

- plná moc pro zastupování 

- plán kontrolních prohlídek stavby 

- vyjádření MMPr, Odboru STAV a ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, ze dne 22.8.2019 pod č.j.: 

MMPr/173429/2019/STAV/ZP/Eh 

- dodatek ke stanovisku SSOK, zn. SSOK JH-20456/2019 7.12.8/V5 ze dne 11.9.2019 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru, č.j.: HSOL-4062-3/2019 ze dne 9.9.2019 

- souhlas společnosti Lesy České republiky, s.p. č.j.: LCR957/004390/2019 ze dne 24.7.2019 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice č.j.: KHSOC/14461/2015/PR/HOK ze dne 10.7.2015. 

- stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje,Odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUOK 

60816/2015 ze dne 26.6.2015 

- stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení 

ochrany přírody č.j. KUOK 108670/2008 ze dne 18.11.2008 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, č.j.: HSOL-3445-3/2015 ze dne 

27.7.2015 
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- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí zn. MMPr/077359/2019/STAV/ZP/Ča ze dne 15.05.2019 

- souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona Magistrátu města Přerova, Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 23.02.2018 č.j.: MMPr/028009/2018/PeZ 

- vyjádření MMPr, Odboru STAV a ŽP ze dne 18.05.2016 č.j.: MMPr/065458/2016/Tab 

- souhlas umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa MMPr, Odbor STAV a ŽP ze dne 

6.4.2009 pod č.j. 2009/1379/ZEM-He 

- závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF MMPr, Odbor STAV a ŽP ze dne 4.4.206 pod č.j.: 

MMPr/139438/2015/Ha 

- rozhodnutí MMPr, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení 

dopravně správních agend zn. MMPr/072580/2018/DS/RA ze dne 29.5.2018 

- závazné stanovisko MMPr, Odboru STAV a ŽP č.j.: MMPr/079001/2018/Bo ze dne 06.06.2018 

- upozornění Národního památkového ústavu č.j. NPÚ-391/028 579/2018 ze dne 13.4.2018 

- vyjádření Archeologického ústavu, zn. aTUB/1209/19 ze dne 7.3.2019 

- vyjádření Lesy ČR, s.p. č.j.: LCR957/001309/2019 ze dne 10.5.2019 

- povolení ke zřízení sjezdu Obecního úřadu Výkleky zn. LT-255/2016 ze dne 16.5.2016 

- povolení zvláštního užívání pozemních komunikací Obecního úřadu Výkleky, zn. LT-256/2016 ze dne 

16.5.2016 

- stanovisko obce Výkleky ke kácení dřevin ze dne 2.6.2019 

- závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 12.4.2018 sp. zn. 82350/2018-1150-OÚZ-BR 

- stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje ze dne 7.3.2019 zn. SSOK-JH 4741/2019 7.12.8./V5 

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-11709/2019/5203/Pav ze dne 30.4.2019 

- vyjádření GridServices s.r.o., zn. 5001876766 ze dne 6.3.2019 

- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.zn. 1103073128 ze dne 29.3.2019 

- vyjádření České telekomunikační infrastruktury ze dne 4.3.2019 č.j.: 549883/19 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad 

podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona 

upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala 

dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později 

podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. 

Účastníci řízení byli také informování o datu, kdy vodoprávní úřad měl k dispozici všechny podklady pro 

vydání rozhodnutí a vodoprávní úřad oznámil účastníkům řízení, že 3 dny od daného data mají možnost se 

s těmito podklady seznámit a vyjádřit se k nim. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.  

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost AGPOL, s.r.o., IČ: 11188324, Jungmannova 12, 772 

00 Olomouc, projektant Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství, ČKAIT 1201535, datum červen 2019. 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města Přerova územní rozhodnutí pod spis.zn. 

2015/141178/STAV/SU/Kl (č.j.: MMPr/192210/2018/SiK) dne 29.11.2018, které nabylo právní moci dne 

23.01.2019, a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. 2019/213987/STAV/SU/SiK 

(č.j.: MMPr/232312/2019/SiK) dne 08.10.2019. 

K záměru stavby doložil stavebník souhlasy většiny vlastníků pozemků v souladu s ustanovením § 184a 

stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že dle Územního plánu obce Výkleky je stavba odkanalizování obce a 

čistírny odpadních vod veřejně prospěšnou stavbou, není třeba souhlasy dle ustanovení § 184a stavebního 

zákona na pozemcích vymezených pro tuto veřejně prospěšnou stavbu dokládat. Z daného důvodu je 

vodoprávní úřad nevyžadoval.  

Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také účastníkům řízení Věra Kolomazníková, Radek Kolomazník, Jan 

Kolomazník, Vít Kolomazník, kteří jsou účastníci řízení o pozůstalosti po Radomíru Kolomazníkovi, který je 
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spoluvlastníkem několika pozemků, na kterých se nachází stavba. Z předběžné opatrnosti je vodoprávní úřad 

vzal jako účastníky řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle ustanovení § 109 odst. 1 

písm. c) stavebního zákona. Dle výpisů z katastru nemovitostí, které vodoprávní úřad vložil do spisu dne 

16.12.2019, jsou pozemky ve vlastnictví pana Radomíra Kolomazníka dotčeny změnou vkladem, kdy 

nabyvateli pozemků jsou právě Věra Kolomazníková, Radek Kolomazník, Jan Kolomazník a Vít Kolomazník, 

kteří také udělili svůj souhlas na situaci dle projektové dokumentace. Tím, že bylo těmto účastníkům řízení 

zasláno oznámení o zahájení řízení, nebyli tak kráceni na svých právech a měli možnost vyjádřit v řízení své 

případné námitky a připomínky.  

V rozhodnutí jsou uvedeny změny v pozemcích sousedních nemovitostí, které mohou být stavbou dotčeny, 

jelikož v zájmovém území došlo ke změnám v zápise katastru nemovitostí. V rozhodnutí jsou tedy uvedena již 

nová parcelní čísla těchto pozemků. Vzhledem k tomu, že řízení je vedeno veřejnou vyhláškou, mohl se 

kdokoliv přihlásit za účastníka řízení a o jeho účastenství by bylo rozhodováno samostatně. 

V rozhodnutí byly zpřesněny také souřadnice týkající se místa vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

to v souladu s předloženou žádostí o povolení k vypouštění odpadních vod a vzhledem k umístění výustního 

objektu.  

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 

vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání 

žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly 

shledány důvody bránící povolení. Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stanovisky dotčených 

orgánů a organizací.  

Ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí jsou uvedeny podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. Jednotlivé body této výrokové části upřesňují, jakým způsobem bude kontrolována jakost 

vypouštěných odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Způsob a četnost provádění kontrolních rozborů 

vypouštěných odpadních vod má zajistit řádné provozování čistírny odpadních vod, aby bylo zajištěno, že 

vypouštěním odpadních vod bude eliminováno riziko ohrožení stávajícího vodního útvaru.  

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a 

ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.  

Výroková část IV. tohoto rozhodnutí stanovuje podmínky, za kterých je vydáno stavební povolení stavby 

čistírny odpadních vod a kanalizace v obci Výkleky. Jelikož z projektové dokumentace vyplynulo, že pro 

založení stavby bude nutné snižovat hladinu podzemní vody, byla do podmínek této výrokové části dána 

podmínka č. 6, kdy zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu požádat příslušný vodoprávní úřad o 

povolení ke snižování hladiny podzemní vody v souladu s platnou legislativou, aby se posoudil vliv této činnosti 

na stávající zdroje podzemních vod, případně stávající stavby v zájmové lokalitě.  

Do podmínek rozhodnutí byly převzaty podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů, které je žadatel 

povinen dodržet. Jedná se o podmínky, které vyplývají z právních předpisů, kterými jsou jednotlivé dotčené 

orgány vázány. Tímto povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů 

vydaných dle zvláštních předpisů. Podmínky uvedené v těchto samostatných správních rozhodnutích dotčených 

orgánů státní správy k této stavbě se do podmínek tohoto rozhodnutí nepřebírají.  

Dále jsou do podmínek rozhodnutí převzaty podmínky vyplývající ze stanovisek správců stávajících 

inženýrských sítí a jednotlivých subjektů, jejichž zájmy mohou být dotčeny. To vše s ohledem na ochranu 

stávajících zařízení (sítí, komunikací) v místě stavby. Vzhledem k tomu, že stavba se dotýká koryta stávajícího 

vodního toku, byly do podmínek rozhodnutí převzaty také podmínky vyplývající ze stanoviska společnosti Lesy 

České republiky, s.p., který vykonává správcovství souvisejících vodních toků. Tyto podmínky mají zajistit, že 

po dobu výstavby i po jejím dokončení nebude znemožněno nebo omezeno vykonávání správcovství vodního 

toku v souladu s ustanoveními § 47, § 48, § 49 vodního zákona.  

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených 

předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí 

podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito 

účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných 

právních předpisů.  
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Výrokovou částí IV. vodoprávní úřad uložil žadateli podmínku provedení zkušebního provozu. Tato podmínka 

byla stanovena, jelikož stavba čistírny odpadních vod obsahuje technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit 

způsobilost k bezpečnému užívání. Současně vodoprávní úřad nařídil tento zkušební provoz na základě 

požadavku dotčeného orgánu, a to Krajské hygienické stanice, která požaduje provedení zkušebního provozu 

s ohledem na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku. Vodoprávní úřad tedy uložil provedení 

zkušebního provozu stavby v délce 12 měsíců, kdy je třeba posoudit pro Krajskou hygienickou stanici provoz 

stavby za provozu všech zdrojů hluku v noční době. Také s ohledem na ustanovení vodního zákona je třeba 

řádně vyhodnotit funkčnost čistírny odpadních vod ve všech ročních obdobích, aby vypouštěním odpadních vod 

z předmětné stavby nedocházelo ke zhoršování poměrů ve vodním útvaru a také zejména ke zhoršení kvality 

povrchové vody v souvisejícím vodním toku. Vzhledem k tomu, že na stavbu kanalizace se budou jednotliví 

vlastníci nemovitostí připojovat postupně, bude i provoz čistírny odpadních vod nabíhat postupně, a je tedy 

nutné provozovat čistírnu odpadních vod s ohledem právě na postupné zvyšování zátěže znečištění. V rámci 

zkušebního provozu se dá eliminovat spousta rizik, kdy před uvedením do trvalého provozu bude již funkčnost 

čistírny odpadních vod řádně prověřena a zkušební provoz bude řádně vyhodnocen. Z daného důvodu je žadatel 

také povinen doložit vyhodnocení zkušebního provozu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury a také o stavbu, u které bylo stanoveno provedení 

zkušebního provozu, je žadatel povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí) jak 

je uvedeno v podmínce č. 9 výrokové části III. tohoto rozhodnutí. Současně byly uvedeny doklady, které bude 

třeba před vydáním kolaudačního souhlasu doložit, aby vodoprávní úřad mohl uvedení stavby do trvalého 

provozu řádně posoudit s ohledem na ustanovení stavebního zákona, kdy skutečné provedení stavby nebo její 

užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.  

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

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 115 vodního zákona pro nakládání 

s vodami: 

 Povodí Moravy, s.p., Lesy ČR s.p. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. b) až d) stavebního zákona - Stavební úřad v tomto případě 

vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na 

kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí. Ostatní vlastníci 

sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem provedením povolované stavby, tzn. ani jejím 

budoucím provozem, s ohledem na dostatečnou vzdálenost jejich nemovitostí od povolované stavby a jejího 

rozsahu, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech nad míru přiměřenou poměrům, což 

deklarují i doložená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolované stavbě): 

Josef Anděl, Pavel Anděl, Věra Burianová, Marie Čadová, Vlasta Drábková, Eva Himrová, Květoslav Hnilica, 

Jaroslava Janovjáková, Jakub Jašek, Jan Jašek, Karel Jašek, Ladislav Jašek, Marie Kobzová, Pavel Kolomazník, 

Jitka Kořínková, Antonín Koudelka, Stanislav Koudelka, Jan Křížovský, Pavel Kubajura, Ing. Tamara 

Tylichová, Helena Matlovičová, Karel Mrkvička, Václav Mrkvička, Jiří Muc, Alena Nucová, Libuše 

Pospíšilová, Jan Synek, František Švarc, Aleš Václavík, Hana Vosičková, Denisa Zapletalová, Judita Adamová, 

Jitka Hrachovinová Kolomazníková, Josef Koudelka, Jarmila Lišková, Marcela Oherová, Bohdan Žák, Ing. 

Marek Švarc, Romana Švarcová, Lesy České republiky, s.p., Moravská zemědělská, akciová společnost, Správa 

silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, GasNet, 

s.r.o., Josef Hajtl, Jarmila Hajtlová, Antonín Hnilica, Jaromír Hnilica, Květoslav Hnilica, Ing. Zdeněk 

Kolomazník, Eva Olejníková, Státní pozemkový úřad, Radim Rozumek, Šárka Rozumková, Drahomíra 

Bočanová, Helena Orságová, Ladislav Toman, Eva Tomanová, Miroslav Bernhauer, Jarmila Bernhauerová, 

Josef Nádvorník, Ludmila Nádvorníková, Marie Rakušanová, Tomáš Zdařil, Svatava Zdařilová, Věra 

Kolomazníková, Radek Kolomazník, Jan Kolomazník, Vít Kolomazník, Oldřich Zdařil, , ČEZ Distribuce, a. s., 

Povodí Moravy, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Lesy ČR, Správa toků 

Vsetín 

  

Účastníci řízení - další dotčené osoby [§ 109 písm. e), f) stavebního zákona - v souladu s ustanovením § 112 

odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 

nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru]: 

Vlastníci dotčení technické infrastruktury: 

       Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o.,   
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 7/1, 7/3, 8, 9/2, 10, 11/1, 14/2, 15, 17, 18, 20, 21, 23/1, 25, 26, 27/1, 27/2, 32, 33/1, 33/2, 33/4, 34, 

35/1, 38, 39, 41/1, 41/3, 43, 44, 50, 52, 53/2, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61, 63, 64/1, 65, 68, 70, 75, 

76, 77, 79/1, 79/2, 80, 81/3, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 94/1, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 113, 116, 118, 

119/2, 120, 122, 123, 151, 159, 160, 161, 162, 183, parc. č. 4, 6, 8, 12, 15/1, 15/2, 17/3, 17/4, 19/1, 28, 39, 

42, 43, 44, 76, 78, 79/1, 79/2, 80/2, 83/3, 84, 85/1, 85/2, 86/2, 87, 90/3, 90/4, 90/6, 91/2, 91/19, 93/1, 93/2, 

94, 95, 101/1, 102/6, 134/15, 134/16, 159/1, 164, 165/12, 165/20, 572/1, 573/2, 591/2, 593/3, 593/4, 595/2, 

595/3, 595/4, 595/10, 596/2, 596/3, 596/6, 619/6, 619/10, 619/14, 619/16, 619/46, 619/52, 793/59, 793/87, 

793/88, 793/89, 793/90, 834/7, 844/1, 844/2, 847/1, 848, 859, 863, 865/1, 872/5, 988/3, 988/5, 988/6, 

988/8, 988/14, 988/16, 988/28, 988/43, 988/48, 988/78, 988/79, 988/80, 988/81, 988/82, 989/1, 990, 996, 

997, 1031, 1045/5, 1045/6, 1045/8, 1045/12, 1045/13, 1045/20, 1045/32, 1045/38, 1045/40, 1045/74, 

1045/75, 1045/76, 1045/79, 1055, 1059/3, 1064/1, 1065/1, 1065/3, 1090/1, 1090/2, 1264/2, 1270/2, 

1289/11, 1289/25, 1289/33, 1289/36, 1289/44, 1289/45, 1289/48, 1289/52, 1289/55, 1289/60, 1289/62, 

1289/63, 1289/65, 1289/67, 1289/68, 1289/71, 1289/76, 1291/3, 1291/4, 1291/48, 1291/49, 1291/50, 1300, 

1302/2, 1302/3, 1303, 1308/1, 1308/2, 1309/2, 1402, 1404, 1415, 1419, 1421 v katastrálním území 

Výkleky 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Výkleky č.p. 44, č.p. 13, č.p. 41, č.p. 10, č.p. 51, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 42, č.p. 42, č.p. 39, č.p. 38, č.p. 

30, č.p. 102, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 26, č.p. 24, č.p. 4, č.e. 18, č.e. 19, č.p. 35, č.p. 23, č.p. 31, č.p. 20, č.p. 69, 

č.p. 118, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 101, č.p. 40, č.p. 49, č.p. 48, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 52, č.p. 58, č.p. 43, č.p. 57, 

č.p. 59, č.p. 66, č.p. 65, č.p. 71, č.p. 73, č.p. 70, č.p. 72, č.p. 80, č.p. 78, č.p. 77, č.p. 79, č.p. 83, č.p. 86, č.p. 

90, č.p. 92, č.p. 54, č.p. 93, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 98, č.p. 36, č.p. 96, č.p. 100, č.p. 104, č.p. 64 a č.p. 122 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Upozorňujeme: 

1. Při provádění stavby vodního díla je třeba dodržet obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl 

podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích). 

2. Při provádění stavby je nutno dodržet příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. 

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické 

požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích 

pro vodní díla. 

5. Veškeré škody způsobené realizací stavby budou řešeny v souladu s občanským zákoníkem. 

6. V souladu s ustanovením § 125 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu 

trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.  

7. Jelikož se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, lze stavbu užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu 

nebo kolaudačního rozhodnutí v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona. 

8. Stavba se nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy. Upozorňujeme stavebníka  

na povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen 

písemně ohlásit termín zahájení zemních prací  již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 

dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. a umožnit jemu  nebo 

oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je 

prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo 

oprávněnou organizací.  

10. Hasičský záchranný sbor – K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy příslušné doklady prokazující 

splnění vlastností výrobků, resp. konstrukcí, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních 
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zařízení stanovených v požárně bezpečnostním řešení – tj. prohlášení o shodě nebo prohlášení o 

vlastnostech, certifikát, doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující oprávnění osob 

k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce. Jedná se zejména o doklad o 

montáži tlačítka Central stop, požárních dveří a uzávěrů včetně samozavíračů, hasících přístrojů, označení 

bezpečnostními značkami a tabulkami dle požadavků stanovených v požárně bezpečnostním řešení.  

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě do 15 

dnů ode dne oznámení rozhodnutí v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu. O odvolání rozhoduje 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu 

města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov v souladu 

s ustanovením § 86 odst. 1 správního řádu. 

Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání 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.  

Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání 

má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

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

s ustanovením § 33 správního řádu. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě v souladu s ustanovením   

§ 115 odst. 3 stavebního zákona.  

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat 

jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit 

jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (v souladu s ustanovením § 

115 odst. 4 stavebního zákona).  

 

 

 

 

Mgr. Pavla Tomčíková 

referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství 

otisk úředního razítka 

  

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Přerova, na úřední desce na místě 

pro to obvyklém a na úřední desce Obecního úřadu Výkleky. Písemnost musí být vyvěšena způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.  

 

Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - oddělení vnitřních služeb a Obecní 

úřad Výkleky o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení nám 

laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.  

 

 

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

 

Dálkový přístup:…………………   Dálkový přistup:………………….. 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši  

3000 Kč byl zaplacen dne 06.11.2019 

 

 

Přílohy pro žadatele (obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí): 

 2x ověřená projektová dokumentace stavby 

 1x štítek „Stavba povolena“ 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

AGPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf 

 zastoupení pro: Obec Výkleky, Výkleky 72, 751 25  Veselíčko u Lipníka n.B. 

 

Josef Anděl, Výkleky č.p. 1, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Pavel Anděl, Veselíčko č.p. 109, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Věra Burianová, Lešetínská č.e. 2266, Přerov I    - Město, 750 02  Přerov 2 

Marie Čadová, Výkleky č.p. 14, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Vlasta Drábková, Sokolská č.p. 2780/7, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Eva Himrová, Výkleky č.p. 8, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Květoslav Hnilica, Výkleky č.p. 29, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Jaroslava Janovjáková, Krameriova č.p. 522/7, 790 01  Jeseník 1 

Jakub Jašek, IDDS: 4r5it7t 

Ing. Jan Jašek, Janovice č.p. 82, 739 02  Janovice 

Ing. Karel Jašek, IDDS: 5ymebqi 

Ing. Ladislav Jašek, Kloboukova č.p. 2263/83, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Marie Kobzová, Výkleky č.p. 92, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Pavel Kolomazník, Pivovarská č.p. 236/29, Pod Bezručovým vrchem, 794 01  Krnov 1 

Jitka Kořínková, Veselíčko č.p. 105, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Antonín Koudelka, Výkleky č.p. 86, 751 25  Veselíčko u Lipníka n.B. 

Stanislav Koudelka, Nezvalova č.p. 1510/10, 792 01  Bruntál 1 

Jan Křížovský, IDDS: zhiyjt4 

Pavel Kubajura, Lhota č.p. 35, 751 31  Lipník nad Bečvou 

Ing. Tamara Tylichová, Výkleky č.p. 16, 751 25  Veselíčko u Lipníka n.B. 

Helena Matlovičová, Lábska č.p. 376/8, 90051  Zohor, Slovensko 

Ing. Karel Mrkvička, Lamačova č.p. 857/36, Praha 5-Hlubočepy, 152 00  Praha 52 

RNDr. Václav Mrkvička, Trávník č.p. 628/9, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Jiří Muc, Klivarova č.p. 2612/5, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Mgr. Alena Nucová, nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 2425/7, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Libuše Pospíšilová, Veselíčko č.p. 86, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Jan Synek, Mánesova č.p. 289/7, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 

František Švarc, Výkleky č.p. 65, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

MUDr. Aleš Václavík, Praskova č.p. 446/5, 779 00  Olomouc 9 

Hana Vosičková, Bedřicha Zelinky č.p. 3394/25, 767 01  Kroměříž 1 

Mgr. Denisa Zapletalová, Výkleky č.p. 20, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Ing. Judita Adamová, I. P. Pavlova č.p. 1334/92, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 

Jitka Hrachovinová Kolomazníková, Výkleky č.p. 23, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Josef Koudelka, Tršická č.p. 258, 783 55  Velký Újezd 

Jarmila Lišková, Výkleky č.p. 17, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Marcela Oherová, bří Hovůrkových č.p. 2735/13, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Bohdan Žák, Veselíčko č.p. 76, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Ing. Marek Švarc, Výkleky č.p. 117, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Ing. Romana Švarcová, Výkleky č.p. 117, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

Moravská zemědělská, akciová společnost, IDDS: ztn8wz4 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
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GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Josef Hajtl, Výkleky č.p. 81, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Jarmila Hajtlová, Výkleky č.p. 81, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Antonín Hnilica, Skoky č.p. 101, Dolní Újezd, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Jaromír Hnilica, Výkleky č.p. 88, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Květoslav Hnilica, Výkleky č.p. 88, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Ing. Zdeněk Kolomazník, V Zahradách 275, Hustopeče n.Bečvou, 753 66  Hustopeče nad Bečvou 

Věra Kolomazníková, Výkleky 50, 751 25 Výkleky 

Radek Kolomazník, Výkleky 50, 751 25 Výkleky 

Jan Kolomazník, Výkleky 50, 751 25 Výkleky 

Vít Kolomazník, Výkleky 50, 751 25 Výkleky 

Eva Olejníková, Výkleky č.p. 11, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Ing. Radim Rozumek, IDDS: ks5impf 

Šárka Rozumková, Výkleky č.p. 5, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Drahomíra Bočanová, Výkleky č.p. 34, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Helena Orságová, Výkleky č.p. 64, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Ladislav Toman, Výkleky č.p. 64, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Eva Tomanová, Výkleky č.p. 64, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Oldřich Zdařil, Hranická č.e. 32/10, Přerov II   - Předmostí, 751 24  Přerov 4 

Miroslav Bernhauer, Výkleky, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Jarmila Bernhauerová, Výkleky č.p. 63, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Josef Nádvorník, Výkleky č.p. 63, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Ludmila Nádvorníková, Výkleky č.p. 63, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Marie Rakušanová, Výkleky č.p. 63, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Tomáš Zdařil, Výkleky č.p. 63, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Svatava Zdařilová, Výkleky č.p. 63, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Lesy ČR, Správa toků Vsetín, IDDS: e8jcfsn 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

  

Dotčené orgány:  

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 

709/34, 750 11  Přerov 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 

7zyai4b 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní 

památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad 

a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11  Přerov 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d 

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních 

agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11  Přerov 2 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, silniční správní úřad, Bratrská č.p. 

709/34, 750 11  Přerov 

Obecní úřad Výkleky, IDDS: qzraukq 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 

  

Ostatní – úřední deska 

Obecní úřad Výkleky, IDDS: qzraukq 

Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

 

Ad a) vlastní 
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