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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 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), 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 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"), posoudil žádost o 

změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne  13.04.2022 podala 

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

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

Olomouc 9 

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

 

I. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

změnu stavby před jejím dokončením 

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

(dále jen "stavba"). 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

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, 

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, 
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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 

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

Y) X: 1126982,75 Y: 531077,75 

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 kanalizační stoky SO 

05 výtlak A v km 0,920-1,04575 

 

Popis záměru:  

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. Záměrem budou dotčeny pozemky parc. č. 1285, 1286 v k.ú. Výkleky.  

Stavba byla povolena stavebním povolením ze dne 19.12.2019 pod č.j.: MMPr/291714/2019/ToP (sp. zn. 

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

Ostatní části stavebního povolení zůstávají beze změny.  

 

 

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby: 

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; 

jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

Projektovou dokumentaci ke změně stavby vypracoval AGPOL s.r.o., Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., 

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1201535, 

zak. č. 2158. 

2. Podmínky rozhodnutí ze 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 zůstávají v platnosti.   

3. Při provádění změny stavby vodního díla musí být dodrženy další požadavky dotčených organizací:  

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

Prováděním stavby či terénních úprav nesmí být narušeny odtokové poměry v lokalitě, srážkové vody 

nesmí stékat na silnici. Zemina nesmí být splavována na silnici.  

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

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

zhotovitelem neprodleně odstraněno.  

V případě, že si provádění stavebních prací vyžádá omezení silničního provozu (částečnou, úplnou 

uzavírku), požádá stavebník (zhotovitel), v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních 

komunikacích, nejméně 30 dnů předem o povolení uzavírky pozemní komunikace. Rozhodnutí o 

povolení uzavírky vydává příslušný silniční správní úřad.  

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.  

CETIN a.s.: 1. společnost CETIN souhlasí, za splnění podmínky bodu 2, aby stavebník v zájmovém 

území provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 

stavebního zákona. 2. Stavebník je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které 

jsou nedílnou součástí vyjádření. 3. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí takové 

přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle 

ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN 

a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 

technického řešení. 4. Pro účely přeložení SEK dle bodu 3. tohoto vyjádření je stavebník povinen 

uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.  

4. ČEZ Distribuce, a.s.: 1. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy 

odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby 

umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 2. Nadzemní vedení NN nemá ochranné 

pásmo; musí však být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci 

v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed. 2. 3. požadujeme respektování ochranného pásma venkovního 

vedení VN 22kV, které dle č. 458/2000 Sb. § 46 činí 7 metrů od svislé roviny proložené krajními 

vodiči vedení. 4. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 

v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti. 5. Místa křížení a 

souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a 

provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-

1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti 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 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení 

vn (dle PNE 33 0000), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (ČSN ISO 12480-1). 

V případě, že nebude možno tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 

předmětného elektrického zařízení, případně o  dočasné zaizolování vodičů nn. 7. Pracovníci 

provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních 

předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 

pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení, Opatření proti těmto 

vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., 

nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo 

havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených 

podmínek. 8. Stavbou nebude narušeno stávající územnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 

bodů. 9. v případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 

bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 

označen výstražnou cedulí. 10. umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a 

pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Při 

případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 11. 
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Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění 

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení 

v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

GasNet Služby s.r.o.: V zájmovém území stavby se nachází -STL plynovod dN 50/PE-80.  

Pro realizaci stavby vodovodu stanovujeme tyto podmínky: 

Obrysy šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. 

Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. 

Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby, s.r.o. provedena diagnostika stavu 

potrubí (bude upřesněno na místě stavby). 

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 GasNet Služby, s.r.o., regionální 

operativní správy sítí. Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 

458/2000 Sb., v platném znění, § 70. Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení 

budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem.  

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 realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 

04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.  

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, výšková 

úprava terénu a pojíždění těžkou mechanizací.  

Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem.  

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti: 

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení 

trasy provede příslušná regionální oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné 

určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. 

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost 

zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu 

PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce. 

Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí 

kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. 

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem 

ochranného pásma a těmito podmínkami. 

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných  

TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník 

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti  

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

bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 

provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena 

tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, 

který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii  

a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí  

být použita bezvýkopová technologie. 

Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 

poškození. 

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 

plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

http://www.cezdistribuce.cz/
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Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do 

PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239. 

Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, 

která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Kontrolu je třeba objednat  

min. 5 dnů předem. 

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly 

povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 

styku stavby s PZ. 

PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude 

osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky 

registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04. 

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 

PZ. 

Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 

vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou 

z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.04.2022 podal žadatel žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením v souladu 

s ustanovením § 118 stavebního zákona. Stavba byla povolena stavebním povolením ze dne 19.12.2019 

pod č.j.: MMPr/291714/2019/ToP (sp. zn. 2019/149697/STAV/ZEM/ToP) a je již prováděna.  

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

podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 

ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost 

poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení 

tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Po vypršení lhůty pro uplatnění námitek a závazných stanovisek byly 3 pracovní dny připraveny veškeré 

podklady, s kterými se mohli účastníci řízení seznámit, nahlížet do nich a vyjádřit se k nim. Této 

možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.  

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města Přerova změnu územního rozhodnutí dne 

01.03.2022 pod sp. zn. 2021/189467/STAV/SU/SiK, č.j. MMPr/040733/2022/SiK A dále stavební úřad 

vydal souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 04.05.2022 pod č.j.: MMPr/087792/2022/SiK 

(sp.zn. 2022/080599/STAV/SU/SiK).    

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona 

a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů 

nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím 

uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení 

a zvláštními předpisy. 

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval AGPOL s.r.o., Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., autorizovaný 

inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1201535, zak. č. 2158. 
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Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné požadavky na 

výstavbu. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby. Vodoprávní úřad 

v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny. 

Žádost byla doložena těmito doklady (pouze doklady, kdy dotčená organizace byla dotčena): 

- Plná moc pro zastupování 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.7.2021, č.j. 

KUOK 72990/2021. 

- Stanovisko Hasičského záchranného sboru č.j.: HSOL-3571-3/2021 ze dne 15.07.2021 

- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova sp. zn. 

MMPr/125090/2021/STAV/ZP/Ča ze dne 21.07.2021 

- Písemné vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 1.7.2021 č.j. NPU-391/52310/2021 

- Souhlasné závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany sp.zn. 114960/2021-

1150-OÚZ-BR ze dne 19.7.2021 

- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn PM-29905/2021/5203/Br ze dne 22.7.2021 

- Vyjádření GasNet Služby s.r.o., zn. 5002410872 ze dne 14.07.2021 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001117132572 ze dne 22.7.2021 

- Vyjádření CETIN a.s., č.j.: 708378/21 ze dne 24.6.2021 

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

ve výroku uvedených. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vedené stavební řízení je řízením s velkým počtem účastníků (dle ustanovení 

§ 144 správního řádu), oznámení o zahájení řízení a další písemnosti se v řízení doručují postupem podle 

ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu (v řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat 

písemnosti veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 1, kteří 

jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě), dotčeným orgánům se 

doručuje jednotlivě; v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníky řízení podle 

ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) 

stavebního zákona. 

V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení 

v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) 

a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 

přímo dotčených vlivem záměru. 

Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení na účastníky řízení vymezené zvláštním předpisem, na 

vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, a dále na vlastníky sousedních pozemků, 

vlastníky staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu 

pozemku a na vlastníky stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury; každý účastník, který by se 

přihlásil do řízení, by byl samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství 

v řízení. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby [§ 115 vodního zákona a § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona]: 

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 identifikováni 

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

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

Výkleky, obec Výkleky.  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Upozornění:  

1. 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. 

2. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy 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. 

4. S odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb.,  

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů v zařízení k tomu určených. Pro stavební a demoliční 

odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení 

určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem.  

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

zařízení. 

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

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

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

preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

9. Jelikož se stavba nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, upozorňujeme  

na povinnosti stavebníka vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj 

záměr Archeologickému ústavu akademie věd ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

 

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 společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

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

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem  

s uvedením údajů ze štítku. 

 

 

Mgr. Pavla Tomčíková 

referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství 

otisk úředního razítka 
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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.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a obecního úřadu Výkleky a dle ustanovení § 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! 

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

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 27.04.2022. 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

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 

  

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

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

 

Dotčené správní úřady 

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 
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Ostatní 

Obecní úřad Výkleky, IDDS: qzraukq – úřední deska 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

 

Ad a) vlastní 
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