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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, Bílovice-Lutotín, 798 41 Kostelec na
Hané
(dále jen "stavebník") dne 21. 1. 2021 podal žádost o vydání společného povolení ke zřízení
vodního díla:
Rozšíření vodovodního řadu v obci Bílovice pro lokality "ke mlýnu" a "za humny"
na pozemku parc. č. 259/1, 260/1, 261, 887/2, 889 v katastrálním území Bílovice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Čísla hydrologického pořadí
Stavební objekty:
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Název stavby
Stavební objekty - vodní díla
Celková délka řadů

Olomoucký kraj
Bílovice-Lutotín
604534
Bílovice
parc. č. 259/1, 260/1, 261, 887/2, 889 v
katastrálním území Bílovice
4-12-01-0362-0-00
zásobovací síť, pitná voda
Rozšíření vodovodního řadu v obci
Bílovice pro lokality "ke mlýnu" a "za
humny" v k.ú. Bílovice
SO 01 - Vodovodní řad "ke mlýnu"
SO 02 - Vodovodní řad "za humny"
73,9 m; 456,4 m

Popis stavby:
Projektová dokumentace řeší rozšíření vodovodního řadu v obci Bílovice - Lutotín pro možnost
zásobování stávající i nové zástavby pitnou vodou. Stavba bude členěna na stavební objekty
SO 01 - Vodovodní řad "ke mlýnu" a SO 02 - Vodovodní řad "za humny".
SO 01 - Vodovodní řad "ke mlýnu"
Vodovodní řad v lokalitě "ke mlýnu" bude z potrubí PE 100 RC d63 - SDR 11, celkové délky
73,90 m, na pozemcích parc. č. 260/1, 261, 887/2 v k.ú. Bílovce. Ukládání potrubí bude
prováděno v rýze dle výkresu vzorového uložení potrubí na pískové lože. V případě výskytu
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podzemní vody bude ve dně výkopu položena flexibilní drenáž. Na trase bude na konci pro
možnost odvzdušnění vodovodu osazen ventil domovní přípojky s požární koncovkou typu "C".
V místě napojení řadu na stávající vodovod bude vytvořen nový vodovodní uzel včetně
sekčního šoupěte. Poklopy armatur (šoupat, hydrantů, navrtávek, měřicích vývodů, šachet
apod.) budou označeny plastovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025 - Orientační
tabulky rozvodné vodovodní sítě. U hydrantů červené barvy, u šoupat barvy modré.
Po realizaci dílčích úseků vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle normy ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
Celková délka potrubí: 73,90 m
Materiál - profil:
PE 100 RC d63 - SDR 11
Krytí:
1,20 - 1,50 m
Souřadnice vytyčovacích bodů:
Číslo bodu
V1
V2
V3
V4 = VZ1

X

Y

-563522.53
-563515.77
-563517.80
-563544.67

-1129058.40
-1129025.43
-1129019.51
-1128998.68

SO 02 - Vodovodní řad "za humny"
Vodovodní řad v lokalitě "za humny" bude z potrubí PE 100 RC d90 - SDR 11, celkové délky
456,40 m, na pozemcích parc. č. 259/1 a 889 v k.ú. Bílovice. Ukládání potrubí bude prováděno
v rýze dle výkresu vzorového uložení potrubí na pískové lože. V případě výskytu podzemní
vody bude ve dně výkopu položena flexibilní drenáž. Na trase bude pro požární účely osazen
podzemní dvojčinný hydrant. V místě napojení řadu na stávající vodovod budou vytvořeny nové
vodovodní uzly včetně sekčních šoupat. Poklopy armatur (šoupat, hydrantů, navrtávek,
měřicích vývodů, šachet apod.) budou označeny plastovými orientačními tabulkami podle ČSN
75 5025 - Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. U hydrantů červené barvy, u šoupat
barvy modré.
Po realizaci dílčích úseků vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle normy ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
Celková délka potrubí: 456,40 m
Materiál - profil:
PE 100 RC d90 - SDR 11
Krytí:
1,50 - 1,60 m
Souřadnice vytyčovacích bodů:
Číslo bodu
V1
V2
V3
V4
V5
V6 = H1
V7
V8
V9
V10
V11

X

Y

-563422.36
-563422.76
-563374.69
-563343.95
-563298.66
-563272.77
-563212.41
-563114.78
-563077.17
-563031.31
-562989.88

-1129129.28
-1129131.42
-1129142.56
-1129155.26
-1129176.80
-1129179.23
-1129184.88
-1129206.85
-1129204.89
-1129184.02
-1129162.47

Stavba „Rozšíření vodovodního řadu v obci Bílovice pro lokality "ke mlýnu" a "za humny" v k.ú.
Bílovice“ bude realizována v zastavěné části obce v ploše „PV – plochy veřejných prostranství“.
Dle územního plánu obce Bílovice-Lutotín je záměr v těchto plochách, jako stavba technické
infrastruktury, přípustný.
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Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle § 104 odst. 2 písmene c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad
podle § 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 a místně příslušný
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 115
odst. 1 vodního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení podle § 94m
stavebního zákona, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na
místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a připomínky v termínu do

26. 2. 2021.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Magistrátu města
Prostějova, odboru životního prostředí, Školní 4, Prostějov, I. patro, dveře č. 243 ve dnech
pondělí a středa v době 8.00–12.00 a 13.00-17.00 hod., nebo na základě telefonické domluvy.
Podle § 144 odst. 6 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků lze doručovat
písemnosti veřejnou vyhláškou. 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 a dále osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat je
písemnost doručována veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
SO 01: 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 11, 12/1, 239, 240, 241, 248, 249, 253, 1090; SO 02: 131, 132, 135,
167/1, 167/2, 171/2, 172/1, 175, 178, 180, 181, 184/2, 186/2, 187, 188/1, 190/2, 190/3, 193/1,
193/2, 195, 199, 200/1, 200/2, 201, 205, 208, 207, 211/1, 211/2, 213, 214/1, 214/2, 214/3, 217,
218, 219, 221, 225, 227/3, 264, 313/6, 314/1, 314/3, 316/1, 316/2, 317/1, 317/2, 318/5, 318/2,
321/3, 322/3, 323/1, 324/1, 325/1, 325/2, 327, 328, 329/1, 330, 331/2, 331/4, 892/1, 894/1,
1055.
Poučení:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního
zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být
uplatněna 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.
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.
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Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:
pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci 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
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 společného povolení bude zaplacen správní poplatek podle zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h), ve výši
3 000 Kč. Poplatek bude uhrazen bankovním převodem na č.ú. 19-1505517309/0800 pod
VS 7031000456.
Obdrží:
a) účastníci řízení do vlastních rukou:
1. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k
2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
3. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
4. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
6. INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
7. Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87
b) ostatní účastníci řízení:
8. obdrží veřejnou vyhláškou
c) dotčené orgány:
9. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, oddělení
územního plánování
10. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
11. Magistrát města Prostějova – OŽP, orgán odpadového hospodářství
12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Prostějov, IDDS: 7zyai4b
13. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
14. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát,
IDDS: 6jwhpv6
15. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
16. Magistrát města Prostějova, - vývěska
18. Obec Bílovice-Lutotín - vývěska
d) ostatní:
18. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
19. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
20. A/A

