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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM 

 

Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na 
Hané, 
kterou zastupuje STAVING engineering s.r.o., IČO 25334107, Bylinková 14, Nemilany, 783 
01  Olomouc 18 

(dále jen "stavebník") dne 3. 5. 2021 podal žádost o vydání povolení změny stavby před jejím 
dokončením ke stavbě: 

Kanalizace Bílovice 

změna stavby před dokončením č.1, č.2, č.3 

na pozemku parc. č. 260/1, 887/2 v katastrálním území Bílovice. 
 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
Název kraje Olomoucký kraj  
Název obce Bílovice-Lutotín  
Identifikátory katastrálních území 604534  
Názvy katastrálních území Bílovice  
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 260/1, 887/2 v katastrálním území 

Bílovice 
 

Čísla hydrologického pořadí 4-12-01-0362-0-00  
Hydrogeologický rajon 2220 Hornomoravský úval  

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Název kanalizačního systému Kanalizace Bílovice 
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 

Stavba obsahuje: 

- Stoka "A5" - změna stavby před dokončením č. 1 

- Stoka "A6" - změna stavby před dokončením č. 2 

- Stoka "A7" - změna stavby před dokončením č. 3 
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Popis změn: 

Stoka "A5" - změna stavby před dokončením č. 1: 
V centrální části obce u objektu č.p. 70 (p.č. 84) Mateřská škola, byla pro tento objekt původní 
přípojka kanalizace nahrazena novou gravitační stokou ozn. "A5" ve stejném provedení jako 
ostatní gravitační stoky - PVC SN 12 DN 250 - v délce 39,85 m. Napojena na stoku "A" v šachtě 
Š5 v souladu s PD. Na toce jsou osazeny dvě nové betonové šachty ozn. Š58 a Š59. 

Stoka "A6" - změna stavby před dokončením č. 2: 
V centrální části obce - podél páteřní místní komunikace - byla na hlavní stoce "A" osazena 
nová šachta Š13a, do které byla gravitačně zaústěna nová stoka "A6". Nahradila ta část tlakové 
kanalizační větve "II", která se tímto zkrátila o 42 m. Stoka "A6" PVC SN12 DN 250 je délky 
72,8 m a jsou na ni osazeny betonové šachty Š60 a Š61. 

Stoka "A7" - změna stavby před dokončením č. 3: 
U objektu č.p. 24 (p.č. 5/1) byla přípojka kanalizace nahrazena novou gravitační stokou ozn. 
"A7" ve stejném provedení jako ostatní gravitační stoky - PVC SN12 DN 250 - v délce 57,96 m. 
Napojena je na stoku "A" v šachtě Š15 v souladu s PD. Na stoce jsou osazeny dvě nové 
betonové šachty ozn. Š62 a Š63. 
 

Umístění stavby na pozemku: změna stavby před jejím dokončením Kanalizace Bílovice bude 
realizována na pozemcích parc. č.260/1 (ostatní komunikace) a 887/2 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Bílovce, v souladu s předloženou koordinační situací C.3.1. 

Stavba bude realizována ve stabilizovaných plochách „PV – Plochy veřejných prostranství“ a 
„SV Plochy smíšené obytné“. Jako stavba technické infrastruktury je záměr v těchto plochách 
přípustný.  

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení pod č.j. PVMU 63636/2018 40 dne 9. 5. 2017.  

Změnou stavby před jejím dokončením se nezmění rozsah výkopových prací nad rámec 
původního povolení. 

Ke změně stavby před dokončením vydal Magistrát města Prostějova, odbor územního 
plánování své závazné stanovisko pod zn. OÚPPP/371/2021/Ing.Ko dne 21. 4. 2021. Souhlas 
se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Kostelec na Hané, 
stavební úřad pod zn. KnH-1119/2021/Po dne 27. 4. 2021. 

Projektovou dokumentaci ke změně stavby před dokončením vypracoval Ing. Radek Sedláček 
(ČKAIT 1201371), STAVING engineering, s.r.o.. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení o povolení změny 
stavby před dokončením. 

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností 
speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písmene c), § 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“), § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 115 vodního zákona zahájení společného řízení o povolení změny stavby 
před dokončením podle § 94, § 94m a § 118 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém upouští od 
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své 
námitky a připomínky v termínu do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Seznámení se s podklady rozhodnutí: 

Vodoprávní úřad sděluje, že po uplynutí lhůty k podání námitek, bude mít stavební úřad veškeré 
potřebné podklady pro vydání daného rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se všemi 
podklady před vydáním daného rozhodnutí a vyjádřit se k nim podle § 36 odst. 3 správního 
řádu, mohou účastníci řízení písemné nebo ústně do protokolu na vodoprávním úřadě MMPv, a 
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to ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů, počínajících běžet následujícím dnem po 
uplynutí lhůty k podání námitek. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je 
posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Magistrátu města Prostějova, 
odboru životního prostředí, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov, I. patro, dveře č. 243 v úředních 
dnech nebo na základě telefonické domluvy. 

Účastníkům řízení, jež jsou vlastníky sousedních pozemků a staveb nebo osobám, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být přímo 
dotčeno, dále osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebylo možné je dostatečně 
identifikovat, případně právním nástupcům po zemřelých bude doručováno veřejnou vyhláškou 
podle § 25 odst. 1 a podle § 144 odst. 6 správního řádu.  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

pozemky parc. č. 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 14, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 
18, 20, 21, 69/1, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 129, 220, 221, 223/1, 260/3, 260/5, 260/7, 261, 263, 
889 a 1090. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům 
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního 
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném 
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

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

 

Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Bílovice - Lutotín vyvěsí vyhlášku na úřední 
tabuli po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru 
životního prostředí Magistrátu města Prostějova. 

 
Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je: 

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností 
v rámci vedeného správního řízení Mgr. Adéla Skoupilová, referent odboru životního prostředí 
Magistrátu města Prostějova. 

 

 

 

Otisk razítka 

 
Mgr. Adéla Skoupilová v.r. 
referent odboru životního prostředí 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Před vydáním rozhodnutí musí být zaplacen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1 000 Kč. Po domluvě lze uhradit bankovním 
převodem. 

 

Obdrží: 

a) účastníci řízení do vlastních rukou: 
1. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k, v zastoupení STAVING engineering s.r.o., IDDS: 
ksw4hnp 
2. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
3. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

  

b) dotčené orgány: 
5. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, oddělení 
územního plánování 
6. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy 
7. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF 
8. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství 
9. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
10. Město Kostelec na Hané, - stavební úřad, IDDS: 564bdh9 
11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d 
12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště 
Prostějov, IDDS: 7zyai4b 
13. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní 
inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 
14. Magistrát města Prostějova odbor životního prostředí - vývěska 
15. Obecní úřad Bílovice-Lutotín - vývěska 

 

c) ostatní: 
16. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
17. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
18. A/A 
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