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Žadatel: 

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

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Obec Výkleky, IČO 850659, Výkleky 72, 751 25  Veselíčko u Lipníka n.B., 

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

(dále jen "žadatel") dne 13.04.2022 podal žádost o změnu stavby před jejím dokončením na stavbu 

vodního díla:  

"Výkleky - prodloužení splaškové kanalizační stoky SO 05 výtlak A v km 0,920 - 1,0475" 

na pozemku parc. č. 1285, 1286 v katastrálním území Výkleky, obec Výkleky, kraj Olomoucký. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením v souladu s ustanovením § 

118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen "stavební zákon").  

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

zemědělství vydal na stavbu stavební povolení dne 19.12.2019 pod č.j. MMPr/291714/2019/ToP, sp. zn. 

2019/149697/STAV/ZEM/ToP, které nabylo právní moci dne 04.01.2020. Stavba je již prováděna.  

Změna stavby obsahuje:  

Předmětem změny je změna v části trasy splaškové kanalizace. Dojde k prodloužení splaškové kanalizační 

stoky "A" v km 0,92-1,0475 a v jejím propojení do stoky A5-3. Prodloužení bude realizováno v délce 

127,5 m, PE d/63. Tlaková kanalizace bude provedena z trub PE100 SDR11. K napojení na již povolenou 

splaškovou kanalizaci dojde na pozemku parc. č. 1286 v k.ú. Výkleky a dále povede pozemkem parc. č. 

1285 v k.ú. Výkleky, kde také dojde k napojení na již povolenou trasu. Potrubí tlakové kanalizace bude 

uloženo do pískového lože tl. 100 mm.  

Úsek stoky A5-3 v km 0,1055 - 0,459, dl. 353,5 m se realizovat nebude.  

Ostatní části stavebního povolení zůstávají beze změny.  

 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Olomoucký 

Název obce Výkleky 

Názvy katastrálních území Výkleky 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 1285, 1286  

Název vodního toku Kyjanka 

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

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, X: 1126982,75 Y: 531077,75 
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Y) 

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, 

Y) X: 1127038,82 Y: 531189,53 

Stavební objekty: 

Stoková síť 

Druh stokové sítě (Č 42) tlaková 

Celková délka stok 127,5 m 

Nejmenší jmenovitá světlost stoky Pe D/63 mm 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Název kanalizačního systému Výkleky - prodloužení kanalizační stoky - SO 

05 výtlak A v km 0,920 - 1,0475 

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren 

odpadních vod stoková síť 

Kanalizační soustava (Č 24) kanalizace pro veřejnou potřebu 

Charakter kanalizační soustavy (Č 25) oddílná 

Název vodního díla Výkleky- prodloužení splaškové kanalizační 

stoky SO 05 výtlak A v km 0,920-1,04575 

 

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

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

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 

odst. 2, písm. c) a ustanovení § 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"), a dále jako speciální stavební úřad 

příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 stavebního zákona, 

oznamuje podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení řízení, ve kterém podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 

stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

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

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, 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). 

Vodoprávní úřad dále v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu 

v y z ý v á 

žadatele, aby nejpozději do 

31.05.2022 

doložil: 

 Souhlas obecného stavebního úřadu dle ustanovení § 15 stavebního zákona (není třeba žádat 

samostatně, stavební úřad jej vydá sám na základě tohoto oznámení) 

 doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 1000,-Kč dle pol. 18 bod 5 zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů na účet: 

číslo účtu:   19-1884482379/0800 

variabilní symbol: 1702000891 

 

Vodoprávní úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne 01.06.2022, po uplynutí lhůty pro uplatnění 

námitek a stanovisek, ukončí dokazování a bude mít shromážděné veškeré podklady pro vydání 

rozhodnutí v předmětné věci a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům 

řízení, že se mohou s těmito podklady seznámit, nahlížet do nich na Magistrátu města Přerova, Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení vodního hospodářství a 

zemědělství (úřední dny: pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00 do 
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15:00, pátek od 8:00 do 14:30) a vyjádřit se k nim do 3 dnů ode dne 01.06.2022. Poté bude vydáno 

rozhodnutí ve věci. 

Podle ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona může stavební úřad na odůvodněnou žádost stavebníka 

povolit změnu stavby před jejím dokončením. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. b), c), d) stavebního zákona - vodoprávní úřad v tomto 

případě vymezil okruh účastníků na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a dále 

vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo 

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu: 

 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. e), f) stavebního zákona - vodoprávní úřad v tomto 

případě vymezil okruh účastníků 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). V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikování 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 

Pozemek parc. č. 847/1, 848, 849, 991, 988/16, 989/2, 869, 856, 857, 858, 859, 990 

v katastrálním území Výkleky, obec Výkleky 

 

Poučení: 

Nebude-li žádost ve stanoveném termínu doplněna, bude řízení dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) popř. 

písm. d) správního řádu zastaveno.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavla Tomčíková 

referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství 

otisk úředního razítka 
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Toto oznámení 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. 

 

Obdrží: 

AGPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf 

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

 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn 

 

 

Dotčené orgány:  

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

č.p. 709/34, 750 11  Přerov 

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 

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, speciální stavební úřad, Bratrská 

č.p. 709/34, 750 11  Přerov 

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

územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 

 

 

Ostatní:  

Obecní úřad Výkleky – úřední deska, IDDS: qzraukq 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

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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