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Žadatel: 

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

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Č. 166/2018 

(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 "žadatel") podal dne 15.09.2021 žádost o změnu územního rozhodnutí č. 166/2018 vydaného 

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

právní moci dne 23.1.2019, o umístění stavby:  

Výkleky - splašková kanalizace a ČOV  

 

na pozemcích v katastrálním území Výkleky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Předmět změny:  

Změna spočívá v prodloužení splaškové kanalizační stoky "A" v km 0,92-1,0475 a v jejím propojení do  

stoky A5-3. Prodloužení bude realizováno v délce 127,5m, PE D/63. Tlaková kanalizace bude provedena 

z trub PE100 SDR 11. K napojení na již povolenou splaškovou kanalizaci dojde na pozemku č.par. 1286 v 

k.ú. Výkleky a dále povede pozemkem č.par. 1285 v k.ú. Výkleky, kde také dojde k napojení na již 

povolenou trasu.     

Potrubí tlakové kanalizace bude uloženo do pískového lože tl. 100mm.  

 

Seznam dotčených pozemků navrhovanou změnou (umístění propojení): parc. č. 1285 (ostatní plocha) a 

parc. č. 1286 (ostatní plocha) v katastrálním zemí Výkleky.  

 

Stavba byla povolena stavebním povolením č.j. MMPr/291714/2019/ToP, sp.zn. 

2019/149697/STAV/ZEM/ToP a je již prováděna.   

 

Seznam pozemků na kterých vzniká nově ochranné pásmo: pozemky č.par. 848, 849, 856, 857, 858, 869, 

991 v k.ú. Výkleky.   

 

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

stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 

stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány 

mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 



Č.j. MMPr/255011/2021/SiK str. 2 

 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí (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). 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) 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, což deklarují i doložená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy 

k povolované stavbě): 

 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce, a. s., Jan Tomek, Ing. 

Marcela Tomková, Věra Burianová, Vlasta Drábková, Helena Matlovičová, Jan Synek, Ing. Jakub Jašek, 

Ing. Ladislav Jašek, Mgr. Václav Mrkvička, Ing. Karel Jašek, Jaroslava Janovjáková, Ing. Karel 

Mrkvička, Oldřich Zdařil, Věra Burianová, Vlasta Drábková, Ing. Romana Švarcová, Mgr. Alena 

Nucová, Jan Synek, Jan Křížovský, Mgr. Václav Mrkvička, Marie Kobzová, Květoslav Hnilica, Stanislav 

Koudelka, Marie Čadová, Pavel Kolomazník, Jaroslava Janovjáková, MUDr. Aleš Václavík, Pavel 

Kubajura, Jitka Kořínková, Pavel Anděl, Josef Anděl, Libuše Pospíšilová, Ing. Tamara Kutrová, 

František Švarc, Eva Himrová, Mgr. Denisa Zapletalová, Jiří Muc, Radek Kolomazník, Jan Kolomazník, 

Vít Kolomazník, Antonín Koudelka, Hana Vosičková, Mgr. Denisa Zapletalová, Povodí Moravy, s.p., 

GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů) 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 847/1, 848, 849, 856, 857, 858, 859, 869, 989/2, 990, 991 v katastrálním území Výkleky 

  

 

Stavební úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne 19.1.2022, po uplynutí lhůty pro vyjádření, 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 8:00 - 17:00 hodin, po předchozí domluvě i v úterý, 

čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin, pátek 8:00 - 14:30 hodin) a vyjádřit se k nim do 3 pracovních dnů po výše 

uvedeném datu. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci. 

 

Poplatek: 

Navrhovatel uhradí správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem tedy 3000 Kč. 

 

číslo účtu: 19-1884482379/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., pobočky Přerov,  

konstantní symbol: 0379 

variabilní symbol: 1003007843 

Správní poplatek lze uhradit rovněž na pokladně Magistrátu města Přerova. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení 

musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k 

věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník 

řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 

důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky následujícího 

odstavce, se nepřihlíží. 

   Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo 

stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné 
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věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím 

přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její 

právo přímo dotčeno. 

Účastníci jsou v řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Účastníci mají právo vyjádřit v 

řízení své stanovisko. Účastníci se mohou v řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout 

jejich doplnění. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

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

  

 

 

 

Otisk úředního razítka                Ing. Bc. Karla Šimarová Brzobohatá 

                                                      referent oddělení stavebního úřadu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................    Datum sejmutí: .................... 

 

 

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.  

 

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! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje stavební úřad zahájení územního 

řízení o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 

zákona veřejnou vyhláškou. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

  Obec Výkleky, IDDS: qzraukq, které je doručováno prostřednictvím zástupce - AGPOL s.r.o., 

IDDS: ydbjhuf 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 

 

 

  

Dotčené správní úřady 

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

7zyai4b 

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

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Orgán územního plánování, Bratrská 

č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11  Přerov 2 

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 a 

vodoprávní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11  Přerov 

 

Ostatní: 

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

Obecní úřad Výkleky, Úřední deska (15 dnů), IDDS: qzraukq  
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