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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1  

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního 

zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 

stavby"), kterou dne 22.6.2020 podala 

Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, 798 41  Bílovice-Lutotín 

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

r o z h o d l  

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Vodovodní přípojky Bílovice" 

Bílovice-Lutotín,  

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 15/2 (zahrada), parc. č. 16/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 23/4 (zahrada), parc. č. 23/7 (zahrada), parc. č. 23/22 (zahrada), parc. č. 30 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 69/1 (ostatní plocha), parc. č. 69/4 (zahrada), 

parc. č. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 82 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 86 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 116 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 152 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 156/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 159/2 (ostatní plocha), parc. č. 159/3 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 169/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 175 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 188/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 229/2 (zahrada), parc. č. 259/1 (ostatní plocha), parc. č. 260/1 

(ostatní plocha), parc. č. 260/5 (ostatní plocha), parc. č. 261 (ostatní plocha), parc. č. 263 (ostatní plocha), 

parc. č. 264 (ostatní plocha), parc. č. 265 (ostatní plocha), parc. č. 302/4 (zahrada), parc. č. 308/5 (ostatní 

plocha), parc. č. 308/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 308/11 (zahrada), parc. č. 308/20 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 313/6 (zahrada), parc. č. 887/2 (ostatní plocha), parc. č. 889 (ostatní plocha), 

parc. č. 894/1 (ostatní plocha), parc. č. 1039 (ostatní plocha), parc. č. 1091/1 (vodní plocha), parc. č. 1092 

(ostatní plocha), parc. č. 1164 (ostatní plocha) v katastrálním území Bílovice.  
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Druh a účel umisťované stavby: 

- vodovodní přípojky Bílovice 

- Jedná se o 58 ks vodovodních přípojek celkové délky 664 m, počet vodovodních šachet VŠ plastová 

DN 1200 mm činí 36 ks, vodoměrných souprav 58 ks, šoupátek domovních d 32 se zemní soupravou 

58 ks, navrtávací pas pro PVC potrubí d 90/2" 58 ks. 

- Rodinné domy budou napojeny na hlavní řady vodovodními přípojkami v provedení vodovodního 

potrubí PE100 RC SDR11 d 32x3,0. 

- Přípojka v provedení PE d 32 mm bude napojena na trubní řad pomocí navrtávacího pasu pro PVC 

potrubí fy Hawle. Trasa přípojky je navržena kolmo na potrubí směrem k RD.  

- Vodovodní přípojka pro hřiště (obec Bílovice-Lutotín) na pozemku parc. č. 1164 bude délky 50 m, 

povede po pozemcích parc. č. 1092, protlakem délky 8 m přes pozemek parc. č. 1091/1 až  

do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 1164. 

- Vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 23/22 bude délky 12 m, povede po pozemku parc. č. 1092 

do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 23/22. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 121 na pozemku parc. č. 23/21 bude délky 5 m, povede  

po pozemku parc. č. 260/1 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 23/4. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 122 na pozemku parc. č. 23/20 bude délky 5 m, povede  

po pozemku parc. č. 260/1 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 23/7. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 107 na pozemku parc. č. 16/2 bude délky 7,5 m, povede  

po pozemku parc. č. 260/1 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 15/2. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 20 na pozemku parc. č. 16/1 bude délky 7,5 m, povede po pozemku 

parc. č. 260/1 do chodby RD na pozemku parc. č. 16/1. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 24 na pozemku parc. č. 5/1 bude délky 44 m, povede po pozemcích 

parc. č. 261, 887/2 a 260/1 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 260/1. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 23 na pozemku parc. č. 12/1 bude délky 26 m, povede  

po pozemcích parc. č. 261, 887/2 a 260/1 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 260/1. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 87 na pozemku parc. č. 239 bude délky 3,5 m, povede po pozemku 

parc. č. 261 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 261. 

- Vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 246/1 bude délky 18,5 m, povede po pozemku parc.  

č. 894/1 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 894/1. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 111 na pozemku parc. č. 244 bude délky 2,5 m, povede  

po pozemku parc. č. 894/1 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 229/2. 

- Vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 329 bude délky 45 m, povede po pozemku parc. č. 259/1  

do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 259/1. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 31 na pozemku parc. č. 216 bude délky 2 m, povede po pozemku 

parc. č. 261 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 261. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 32 na pozemku parc. č. 215 bude délky 1,5 m, povede po pozemku 

parc. č. 261 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 261. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 133 na pozemku parc. č. 210/2 bude délky 1,5 m, povede  

po pozemku parc. č. 261 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 261. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 33 na pozemku parc. č. 210/1 bude délky 1,5 m, povede  

po pozemku parc. č. 261 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 261. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 16 na pozemku parc. č. 30 bude délky 10,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 261, 887/2 a 260/1 do sklepa RD na pozemku parc. č. 30. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 38 na pozemku parc. č. 192/1 bude délky 1,0 m, povede  

po pozemku parc. č. 261 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 192/1. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 7 na pozemku parc. č. 57 bude délky 10 m, povede po pozemcích 

parc. č. 261, 887/2 a 260/1 do sklepu RD na pozemcích parc. č. 887/2 a 260/1. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 5 na pozemku parc. č. 66 bude délky 8,5 m, povede po pozemcích 

parc. č. 261, 887/2 a 260/1 do chodby RD na pozemku parc. č. 66. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 4 na pozemku parc. č. 67 bude délky 9,5 m, povede po pozemcích 

parc. č. 261, 887/2 a 260/1 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 260/1. 
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- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 115 na pozemku parc. č. 188/2 bude délky 5,5 m, povede  

po pozemku parc. č. 261 do sklepu RD na pozemku parc. č. 188/2. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 41 na pozemku parc. č. 183 bude délky 6 m, povede po pozemku 

parc. č. 261 do chodby RD na pozemku parc. č. 183. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 106 na pozemku parc. č. 72 bude délky 24 m, povede po pozemcích 

parc. č. 261, 887/2 a 260/1 do chodby RD na pozemku parc. č. 72. 

- Vodovodní přípojka 1. pro RD č.p. 42 na pozemku parc. č. 175 bude délky 16 m, povede  

po pozemku parc. č. 261 do chodby RD na pozemku parc. č. 175.  

- Vodovodní přípojka 2. pro RD č.p. 42 na pozemku parc. č. 175 bude délky 7 m, povede po pozemku 

parc. č. 261 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 261. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 73 na pozemku parc. č. 82 bude délky 16,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 261, 887/2, 260/1 a 260/5 do sklepu RD na pozemku parc. č. 82. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 75 na pozemku parc. č. 86 bude délky 19,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 69/1 a 69/4 do chodby RD na pozemku parc. č. 86. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 60 na pozemku parc. č. 89 bude délky 5 m, povede po pozemku 

parc. č. 69/1 do garáže RD na pozemku parc. č. 89. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 56 na pozemku parc. č. 91 bude délky 7 m, povede po pozemcích 

parc. č. 260/1 a 887/2 do chodby RD na pozemku parc. č. 91. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 80 na pozemku parc. č. 96 bude délky 5,5 m, povede po pozemcích 

parc. č. 887/2 a 260/1 do sklepu RD na pozemku parc. č. 96. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 64 na pozemku parc. č. 101 bude délky 4,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 887/2 a 260/1 do sklepu RD na pozemku parc. č. 101. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 55 na pozemku parc. č. 124 bude délky 9 m, povede po pozemcích 

parc. č. 887/2 a 263 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 263. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 17 na pozemku parc. č. 119 bude délky 9,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 887/2 a 263 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 263. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 66 na pozemku parc. č. 116 bude délky 11 m, povede po pozemcích 

parc. č. 887/2 a 263 do technické místnosti RD na pozemku parc. č. 116. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 68 na pozemku parc. č. 115 bude délky 8 m, povede po pozemcích 

parc. č. 887/2 a 263 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 263. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 71 na pozemku parc. č. 112 bude délky 9,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 887/2 a 263 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 263. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 76 na pozemku parc. č. 111 bude délky 11 m, povede po pozemcích 

parc. č. 887/2 a 263 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 263. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 78 na pozemku parc. č. 170/1 bude délky 17 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 261 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 261. 

- Vodovodní přípojka pro obchod č.p. 132 na pozemku parc. č. 169/2 bude délky 20 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 261 do v technické místnosti na pozemku parc. č. 169/2. 

- Vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 313/6 bude délky 37 m, povede po pozemcích parc. č. 889 

a 259/1 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 313/6. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 95 na pozemku parc. č. 135 bude délky 10 m, povede po pozemcích 

parc. č. 889 a 264 do chodby RD na pozemku parc. č. 135. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 82 na pozemku parc. č. 136 bude délky 9,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 264 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 264. 

- Vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 167/1 bude délky 3,5 m, povede po pozemku parc. č. 889 

do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 889. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 101 na pozemku parc. č. 145 bude délky 10 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 264 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 264. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 102 na pozemku parc. č. 166 bude délky 4 m, povede po pozemku 

parc. č. 889 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 889. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 93 na pozemku parc. č. 165 bude délky 5,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 265 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 265. 
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- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 99 na pozemku parc. č. 163 bude délky 6,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 265 do sklepu RD na pozemku parc. č. 163. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 96 na pozemku parc. č. 162 bude délky 5 m, povede po pozemcích 

parc. č. 889 a 265 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 265. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 97 na pozemku parc. č. 161 bude délky 5 m, povede po pozemcích 

parc. č. 889 a 265 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 265. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 98 na pozemku parc. č. 160 bude délky 5 m, povede po pozemcích 

parc. č. 889 a 265 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 265. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 119 na pozemku parc. č. 308/7 bude délky 22 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 308/5 do sklepu RD na pozemku parc. č. 308/7. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 113 na pozemku parc. č. 159/3 bude délky 8,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 159/2 do sklepu RD na pozemku parc. č. 159/3. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 129 na pozemku parc. č. 308/20 bude délky 23,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 308/11 do sklepu RD na pozemku parc. č. 308/20. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 109 na pozemku parc. č. 156/2 bude délky 7,5 m, povede  

po pozemcích parc. č. 889 a 156/2 do sklepu RD na pozemku parc. č. 156/2. 

- Vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 308/14 bude délky 7,5 m, povede po pozemku parc. č. 889 

do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 889. 

- Vodovodní přípojka pro RD č.p. 124 na pozemku parc. č. 152 bude délky 5 m, povede po pozemcích 

parc. č. 889 a 152 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 152. 

- Vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 302/4 bude délky 5 m, povede po pozemcích parc. č. 1039 

a 302/4 do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 302/4. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. Dokumentaci k územnímu řízení zpracoval Ing. Radek Sedláček, autorizovaný 

inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 1201371. 

2. Při realizaci stavby budou splněny podmínky dané ve vyjádřeních správců dopravní a technické 

infrastruktury a to: 

- společnost E.ON Distribuce, a.s. vyjádření zn.: D8610 – 26050093 ze dne 25.5.2020, 

- společnost E.ON Distribuce, a.s. vyjádření zn.: S46170 – 27015193 ze dne 1.6.2020, 

- společnost CETIN, a.s. vyjádření č.j.: 645481/20 ze dne 1.6.2020, 

- společnost GridServices, s. r. o. vyjádření zn.: 5002152171 ze dne 11.6.2020, 

- společnost INSTA CZ, s.r.o. vyjádření zn.: 80408/S/5/20 ze dne 26.5.2020, 

- Povodí Moravy, s.p. vyjádření zn.: PM-20631/2020/5203/Čer ze dne 25.5.2020, 

- Vodovod Pomoraví, s.o. vyjádření ze dne 2.6.2020. 

3. Nutno dodržet podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu odboru životního prostředí 

Magistrátu města Prostějova ze dne 22.1.2020 zn.: OŽP/221/2020: 

• Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno 

okolí stavby, 

• Investor stavby předá odpady pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení 

(např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 

zřízené právnické osoby. Investor stavby si ponechá doklady o předání odpadů z důvodu 

možné kontroly kompetentních správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství.  

Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady 

zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech. 

4. Nutno dodržet podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu odboru životního prostředí 

Magistrátu města Prostějova ze dne 22.1.2020 zn.: OŽP/221/2020: 
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1) Závazné látky, lehce odplavitelný materiál a ni stavební odpad nebudou skladovány v korytě,  

na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby 

nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta. 

2) Bude zajištěna řádná likvidace odpadních vod, vzniklých napojením objektů na veřejný vodovod 

a to v souladu s platnou legislativou, platným PRVK Olomouckého kraje a koncepcí obce. 

3) Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani  

ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 

4) Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno možným 

úkapům ropných látek do povrchových vod. 

5. Nutno dodržet podmínky vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova ze dne 

8.6.2020 zn.: OŽP/1512/2020Bla.:  

Ochrana přírody a krajiny: 

Upozorňujeme investora, že v případě stavebních prací v blízkosti dřevin je nutné zajistit ochranu 

stávajících dřevin podle normy ČSN DIN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – 

ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pro stavebních pracích, v případě vedení inženýrských 

sítí v blízkosti dřevin je nutné umístit izolační folii proti prorůstání kořenů (např. Rootcontrol). 

6. Nutno dodržet podmínky odboru územního plánování a památkové péče, odd. územního plánování 

Magistrátu města Prostějova závazné stanovisko zn.: OÚPPP/472/2020/Mgr.Od ze dne 27.5.2020: 

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto 

závazného stanoviska. 

7. Při odstranění stavby budou dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Dále budou dodrženy ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a  

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi. 

8. Nutno dodržet ČSN 73 6005, která řeší prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

9. Je nutné respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 798 41  Bílovice-Lutotín 

 

Odůvodnění: 

Dne 3.9.2018 požádala Obec Bílovice-Lutotín o vydání územního souhlasu na stavbu „Vodovodní 

přípojky Bílovice“ na pozemcích parc. č. 16/1, 16/2, 23/22, 30, 66, 69/1, 69/4, 72, 82, 86, 89, 91, 96, 101, 

116, 135, 152, 156/2, 159/2, 159/3, 163, 169/2, 175, 183, 188/2, 229/2, 259/1, 260/1, 260/5, 261, 263, 

264, 265, 302/4, 308/5, 308/7, 308/11, 308/20, 887/2, 889, 894/1, 1039, 1091/1, 1092, 1164  

v katastrálním území Bílovice.  

Stavební úřad došel k závěru, že nejde o případ, pro který postačí územní souhlas podle § 96 odst. 2 

stavebního zákona, jelikož mohou být přímo dotčena práva dalších osob – vlastníků sousedních pozemků, 

kteří jsou blíže jak 2 m a jejichž souhlasy dle § 96 odst. 3 písm. d) nebyly doloženy. 

Stavební úřad rozhodl podle § 96 odst. 5 stavebního zákona o provedení územního řízení usnesením  

ze dne 21.7.2020 pod č.j.: KoNH 2651/2020. Oznámení záměru se považuje za žádost o vydání územního 

rozhodnutí. Právní mocí usnesení je zahájeno územní řízení. 

Stavební úřad posoudil podanou žádost a zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního 

řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení.  

Ve smyslu § 86 odst. 2 stavebního zákona stavebník k žádosti přiložil: 

- souhlasy k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona, 

- stanoviska či vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

- závazná stanoviska dotčených orgánů, 

- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. 
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Stavební úřad se zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovil jej před zahájením řízení, a to  

v souladu s § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, podle kterého se právo účastníka řízení přiznává žadateli, 

obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých 

má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo  

k tomuto pozemku nebo stavbě a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 

anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.  

Stavební úřad posoudil vliv stavby na okolí s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních 

pozemků a stanovil za účastníky řízení majitele pozemků, kteří mají společné hranice s pozemky,  

na kterých má být umístěna stavba a jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo 

sousedním pozemkům by mohlo být umístěním stavby přímo dotčeno.  

Účastníci řízení stanovení stavebním úřadem podle § 85 stavebního zákona: 

• Podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel obec Bílovice-

Lutotín. 

• Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníci řízení vlastníci pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten který má jiné 

věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:  

Obec Bílovice-Lutotín, Danuše Bartáková, Ivo Bartošek, Martina Bartošková, Jaromír Beneš,  

Renata Benešová, Ladislav Frnčo, Lenka Frnčová, František Halouzka, Zdeňka Halouzková, Pavel 

Hoňka, Věra Tomanová, Tomáš Kalandřík, Ing. Jan Klička, Jitka Kličková, František Dvořák, Petr 

Kolínský, František Koudelka, Františka Koudelková, Lenka Krupová, Milena Kubíčková, Michal 

Luňák, Jaroslav Smolka, Eva Smolková, Leopold Solař, Karla Solařová, Jaroslav Šmehlík, Miroslav 

Tesař, Ing. Miroslav Toman, Renata Tomanová, Karel Vinkler, Pavla Vinklerová, Jiří Vinkler,  

Květa Vinklerová, Soňa Widurová, Josef Zapletal, Věra Zapletalová, Jan Halouzka, Věra 

Halouzková, Český zahrádkářský svaz, z. s., Český zahrádkářský svaz ZO Bílovice, E.ON 

Distribuce, a.s., CETIN a.s., GridServices, s.r.o., INSTA CZ s.r.o., Vodovod Pomoraví, svazek obcí,  

Iveta Skácelová, Ing. Ivana Žáčková, Jiří Šmíd, Marie Šmídová, Česká spořitelna, a.s., Jiří Tesař,  

Irena Valentová, Jiří Skácel, Hypoteční banka, a.s., Českomoravská stavební spořitelna. 

• Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníci řízení osoby, jejichž vlastnické nebo 

jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

územním rozhodnutím přímo dotčeno – identifikace označení pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí: 

parc. č. 3/2 (ostatní plocha), parc. č. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 12/1 (zastavěná plocha 

a nádvoří), parc. č. 16/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23/3 (ostatní plocha), parc. č. 23/8 

(zahrada), parc. č. 23/20 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23/21 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 71/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 88 (zastavěná plocha 

a nádvoří), parc. č. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 119 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 124 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 133 (zahrada), parc. 

č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 160 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 161 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 162 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 165 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 166 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 167/1 (zahrada), parc. č. 167/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 170/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 192/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 210/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 215 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 216 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 218 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.  

č. 219 (zahrada), parc. č. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 240 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 244 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 245/1 (zahrada), parc. č. 246/1 (zahrada), parc.  

č. 260/6 (ostatní plocha), parc. č. 308/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 308/14 (zahrada), parc. 

č. 313/6 (zahrada), parc. č. 329 (orná půda), parc. č. 330 (orná půda), parc. č. 1165 (zastavěná plocha 

a nádvoří) v katastrálním území Bílovice. 

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo  

v tomto řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a 

staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a 
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umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich 

nedotkne.  

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) doručuje se oznámení  

o zahájení územního řízení podle § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“) veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 správního řádu, a to 

účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 

Stavební úřad oznámil dne 23.7.2020 pod č.j.: KoNH 2702/2020 zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 

zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 28.8.2020 mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Z dokumentace stavby, která byla zpracovaná v souladu s přílohou 1 vyhl. č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že jsou splněny požadavky na umístění 

stavby. Předložená dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Radkem Sedláčkem, 

autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 1201371. Stavba je navržena tak, aby 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů, ani 

uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity, které jsou dány 

příslušnými právními normami. Dokumentace stavby byla předložena k posouzení jednotlivým dotčeným 

orgánům, odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, orgánu ochrany přírody a krajiny, 

orgánu odpadového hospodářství, orgánu ochrany vod, dále odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, 

DI Policie ČR  a odboru územního plánování a památkové péče, odd. územního plánování, Magistrátu 

města Prostějova, který posoudil stavební záměr rovněž dle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona a 

konstatoval, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli územního plánování,  

s charakterem území, zejména obecných požadavků na využívání území a záměr respektuje ochranná 

pásma ostatní technické a dopravní infrastruktury. 

Soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací 

zkoumal orgán územního plánování, který je dotčeným orgánem dle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního 

zákona. Závazné stanovisko tedy vydal odbor územního plánování a památkové péče, odd. územního 

plánování Magistrátu města Prostějova pod zn.: OÚPPP/472/2020/Mgr.Od ze dne 27.5.2020. Dotčený 

orgán ve svém závazném stanovisku stanovuje, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního 

rozvoje a územně plánovacích dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování 

přípustný. 

Dále SÚ zkoumal soulad se zvláštními předpisy a se stanovisky dotčených orgánů. Ochranu veřejných 

zájmů hájí zejména dotčené orgány, a to prostřednictvím požadavků jimi uplatňovaných, s nimiž dle § 4 

odst. 2 stavebního zákona postupují stavební úřady ve vzájemné součinnosti.  

V neposlední řadě je stavební úřad povinen sledovat ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků 

řízení. Je proto důležité správně určit okruh účastníků, kteří mohou být předmětným záměrem dotčeni. Ty 

stanovil, jak je výše uvedeno, z nichž stavbou dotčení účastníci vyjádřili souhlas se stavbou dle § 184a 

stavebního zákona.  

Dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené v jednotlivých ustanoveních vyhl. 

č. 268/2006 Sb. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo 

zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů, ani uživatelů okolních staveb, a aby 

neohrožovala zdravé životní prostředí nad přípustné limity, které jsou dané příslušnými právními 

normami, zejména ČSN 73 6005, která řeší prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

V dokumentaci jsou uvedeny minimální odstupy inženýrských sítí a podmínky jejich křížení. Jelikož je 

dokumentace součástí tohoto rozhodnutí, musí být bezezbytku dodržena. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- společnost E.ON Distribuce, a.s. vyjádření zn.: D8610 – 26050093 ze dne 25.5.2020, 

- společnost E.ON Distribuce, a.s. vyjádření zn.: S46170 – 27015193 ze dne 1.6.2020, 

- společnost CETIN, a.s. vyjádření č.j.: 645481/20 ze dne 1.6.2020, 
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- společnost GridServices, s. r. o. vyjádření zn.: 5002152171 ze dne 11.6.2020, 

- společnost INSTA CZ, s.r.o. vyjádření zn.: 80408/S/5/20 ze dne 26.5.2020, 

- Povodí Moravy, s.p. vyjádření zn.: PM-20631/2020/5203/Čer ze dne 25.5.2020, 

- Vodovod Pomoraví, s.o. vyjádření ze dne 2.6.2020, 

- Krajské ředitelství Policie Ol. kraje, územní odbor Prostějov, DI Prostějov vyjádření č.j.: 

KRPM53350-2/ČJ-2020-141206 ze dne 25.5.2020, 

- Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova vyjádření zn.: OD 37/2020 ze dne 25.5.2020,  

- odbor územního plánování a památkové péče, odd. územního plánování Magistrátu města Prostějova 

závazné stanovisko zn.: OÚPPP/472/2020/Mgr.Od ze dne 27.5.2020,  

- orgán odpadového hospodářství životního prostředí Magistrátu města Prostějova závazné stanovisko 

zn.: OŽP/1582/2020Bla. ze dne 3.6.2020, 

- odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova vyjádření zn.: OŽP/1512/2020Bla. ze dne 

8.6.2020, 

- vodoprávního řadu odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova vyjádření zn.: 

OŽP/2986/2019 ze dne 10.10.2019. 

Ke dni 28.8.2020 měl stavební úřad shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem  

k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého měli účastníci řízení možnost před vydáním 

rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich 

doplnění, stavební úřad poskytl účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva lhůtu a to nejpozději 

2.9.2020. Žádný z účastníků řízení svého práva nevyužil, proto stavební úřad přistoupil k vydání 

rozhodnutí. 

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

ve výroku uvedených. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, Olomouc podáním u Stavebního úřadu 

v Kostelci na Hané. 

Odvolání se 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

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

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li  

o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Pořízková  

 referentka stavebního úřadu 

 Městského úřadu v Kostelci na Hané 



Č.j. KoNH 3225/2020 str. 9 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e)  

ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20.7.2020. 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b),  § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterým se dle 

ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) doručuje do vlastních rukou (dodejky): 

1. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k 

2. Danuše Bartáková, Bílovice č.p. 95, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

3. Ivo Bartošek, Bílovice č.p. 113, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

4. Martina Bartošková, Bílovice č.p. 113, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

5. Jaromír Beneš, Bílovice č.p. 66, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

6. Renata Benešová, Bílovice č.p. 66, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

7. Ladislav Frnčo, Bílovice č.p. 99, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

8. Lenka Frnčová, Bílovice č.p. 99, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

9. František Halouzka, Bílovice č.p. 60, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

10. Zdeňka Halouzková, Bílovice č.p. 60, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

11. Pavel Hoňka, Bílovice č.p. 107, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

12. Věra Tomanová, Lutotín č.p. 16, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

13. Tomáš Kalandřík, Bílovice č.p. 124, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

14. Ing. Jan Klička, Bílovice č.p. 80, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

15. Jitka Kličková, Bílovice č.p. 80, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

16. František Dvořák, Bílovice č.p. 42, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

17. Petr Kolínský, Bílovice č.p. 42, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

18. František Koudelka, Bílovice č.p. 75, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

19. Františka Koudelková, Bílovice č.p. 75, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

20. Lenka Krupová, Bílovice č.p. 20, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

21. Milena Kubíčková, Bílovice č.p. 115, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

22. Michal Luňák, Bílovice č.p. 56, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

23. Jaroslav Smolka, Bílovice č.p. 119, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

24. Eva Smolková, Bílovice č.p. 119, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

25. Leopold Solař, Bílovice č.p. 41, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

26. Karla Solařová, Bílovice č.p. 41, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

27. Jaroslav Šmehlík, Bílovice č.p. 109, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

28. Miroslav Tesař, Bílovice č.p. 106, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

29. Ing. Miroslav Toman, Bílovice č.p. 129, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

30. Renata Tomanová, Bílovice č.p. 129, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

31. Karel Vinkler, Bílovice č.p. 73, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

32. Pavla Vinklerová, Bílovice č.p. 73, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

33. Jiří Vinkler, Bílovice č.p. 5, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

34. Květa Vinklerová, Bílovice č.p. 5, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

35. Soňa Widurová, Bílovice č.p. 16, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

36. Josef Zapletal, Bílovice č.p. 64, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

37. Věra Zapletalová, Bílovice č.p. 64, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

38. Jan Halouzka, Bílovice č.p. 111, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

39. Věra Halouzková, Bílovice č.p. 111, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

40. Český zahrádkářský svaz, z. s., Český zahrádkářský svaz ZO Bílovice, Bílovice č.p. 108, Bílovice-

Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

41. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

42. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

44. INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i 

45. Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87 

46. Iveta Skácelová, Bílovice č.p. 121, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

47. Ing. Ivana Žáčková, Bílovice č.p. 47, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

48. Jiří Šmíd, Bílovice č.p. 122, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 
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49. Marie Šmídová, Bílovice č.p. 122, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

50. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif – parc. č. 152 (č.p. 124) 

51. Jiří Tesař, Bílovice č.p. 106, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

52. Irena Valentová, Bílovice č.p. 16, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

53. Jiří Skácel, Bílovice č.p. 121, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

54. Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 – parc. č. 91 (č.p. 56) 

55. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 – parc. č. 82 (č.p. 73) 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b), kterým se dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) doručuje 

prostřednictvím veřejné vyhlášky: 

osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo 

stavbám na nich může být územním rozhodnutím dotčeno – identifikace označení pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí  

parc. č. 3/2, 5/1, 12/1, 12/1, 16/2, 23/3, 23/8, 23/20, 23/21, 57, 67, 71/1, 81, 88, 100, 111, 112, 115, 115, 

119, 124, 133, 136, 145, 160, 161, 162, 165, 166, 167/1, 167/2, 170/1, 176, 192/1, 192/1, 210/1, 215, 216, 

218, 219, 239, 240, 244, 245/1, 246/1, 260/6, 308/3, 308/14, 313/6, 329, 330, 1165  

v katastrálním území Bílovice. 

dotčené správní úřady 

56. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 

6jwhpv6 

57. Statutární město Prostějov, odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb 

58. Statutární město Prostějov, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení úz. plánování, 

IDDS: mrtbrkb 

59. Statutární město Prostějov, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb 

ostatní 

60. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

61. Městský úřad v Kostelci na Hané - vývěska, Jakubské náměstí č.p. 138, 798 41  Kostelec na Hané 

62. Obecní úřad Bílovice - Lutotín - vývěska, Bílovice č.p. 39, Bílovice - Lutotín, 798 41  Kostelec  

na Hané 

63. A/A 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Toto oznámení o zahájení územního řízení bude účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) 

stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena po dobu 15 dnů  

na úřední desce Městského úřadu v Kostelci na Hané a Obecního úřadu Bílovice-Lutotín. Současně 

podle § 25 odst. 2 správního řádu musí být oznámení zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Patnáctým dnem se oznámení považuje za doručené. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením 

na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení na úřední desce, který doručuje písemnost.  
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