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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 (doručováno veřejnou vyhláškou)  

 

Obec Výkleky, IČO 00850659, Výkleky 72, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, 

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

(dále jen "stavebník") dne 25.11.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

"Výkleky - splašková kanalizace a ČOV" 

SO 02 Komunikace k ČOV a zpevněné plochy (v rozsahu veřejně přístupné části větve V1) 

 

(dále také "stavba") na pozemku parc. č. 91/1 (trvalý travní porost), parc. č. 91/22 (trvalý travní porost), parc. č. 

1304/4 (ostatní plocha), parc. č. 1309/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Výkleky. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno stavební řízení.  

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o veřejně přístupnou část příjezdové komunikace k projektované čistírně odpadních vod (pozemní komunikace v 

areálu ČOV není předmětem tohoto stavebního řízení). Komunikace má umožnit obsluhu čistírny odpadních vod. Základní 

šířka jízdního pruhu je navržená 3,00 m včetně oboustranných vodících proužků. Jízdní pruhy jsou uzavřeny obrubníkem do 

betonu. Sklon k obrubníkům je jednostranný 3%.  

Navržená konstrukce: 

podrcení fr. 6/13, 4/10 

uzavírací nátěr dvouvrstvý z asfaltové emulze se zbytkovým množstvím pojiva 

penetrační makadam 100 mm 

štěrkodrť       150 mm 

štěrkodrť            min. 150 mm 

geotextilie 

Na projektované pláni a svazích násypů bude provedena úprava pláně, svahováním, ohumusováním ornicí v tl. 100 mm a 

osetím travním semenem. 

Odvodnění - částečně příčným sklonem vozovky do terénu, částečně přes uliční vpust UV, která bude situovaná na konci 

větve V1, vyústěna trubkou DN 150 mm do šachty S2 (součástí SO 02 jsou UV s přípojkami). 

Návrh dopravního značení - výjezd na obecní komunikaci bude označen dvěma směrovými sloupky Z11g. 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční 

správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle 

§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje 
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podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního 

zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.  

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

posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 09.12.2019 přerušeno. Žádost byla 

doplněna dne 02.03.2020.  

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto současně oznamuje, že pokračuje ve stavebním řízení. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nebudou-li 

závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě doloženy, stavební úřad bude mít za to, že k 

předmětné stavbě není připomínek. 

 

Správní orgán oznamuje účastníkům řízení, že dne 10.04.2020, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu 

stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. 

Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova, Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny: pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po 

domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30) a vyjádřit se k nim do 3 pracovních dnů po 

výše uvedeném datu. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci. 

 

 Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 23/1, parc. č. 90/6, 90/3, 1421 v katastrálním území Výkleky 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Výkleky č.p. 42 

 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 

břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 

postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě 

první, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně 

plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 

o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

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

 

 

 

 

"otisk úředního razítka"                               Ing. Tomáš Bouda 

                                                                referent oddělení stavebního úřadu 

  

  

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................    Datum sejmutí: .................... 
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Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 

znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.  

Rovněž Obecní úřad Výkleky je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 

dnů. 

Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se 

podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který 

písemnost vydal! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V souladu s ustanovením  § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad oznámení o zahájení 

stavebního řízení účastníkům stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

AGPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf 

 zastoupení pro: Obec Výkleky, Výkleky 72, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Moravská zemědělská, akciová společnost, IDDS: ztn8wz4 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, Odbor odloučené pracoviště 

Přerov, IDDS: c4nfs5n 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, IDDS: z49per3 

  

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou) 

Účastníci stavebního řízení vymezeni ustanovením § 109 písm. e) a f) stavebního zákona  

 

Dotčené správní úřady 

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

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

7zyai4b 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6 

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

územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 

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, Oddělení ochrany životního prostředí a 

památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11  Přerov 

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

zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Obecní úřad Výkleky, IDDS: qzraukq 

  

Ostatní 

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

709/34, 750 11  Přerov 

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

Obecní úřad Výkleky, úřední deska, IDDS: qzraukq 
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