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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUT Í
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad
věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů („vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební
úřad dle § 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 správní orgán dle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto
účastníku řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Obec Býškovice, trv. sídlem Býškovice 71, 753 53 Všechovice, IČO: 00636134, v zastoupení
Ing. Markem Luňákem, trv. sídlem Dolečky I 535, 763 14 Zlín

vydává dle § 94p stavebního zákona společné povolení – schvaluje
stavební záměr, stavbu vodního díla:

„ZTV - Býškovice“
která má být realizována na pozemcích parc. č. 1602 (ostatní plocha) , 725/18 (ostatní plocha),
708 (ostatní plocha), 129 (zahrada), 128 (ostatní plocha), 127 (zahrada), 725/2 (ostatní plocha),
1184 (zahrada), 1183/1 (orná půda), 130/1 (zahrada), 131 (ostatní plocha) v k. ú. Býškovice, obec
Býškovice, kraj Olomoucký, orientační uřčení polohy začátku vodovodu (Š1) X = 1138497.24, Y =
514972.77, konce vodovodu (Š12) X = 1138421.92, Y = 514873.23. Orientační určení polohy
začátku kanalizace (V1) X = 1138495.41, Y = 514966.22, konce kanalizace X = 1138373.62 Y =
514849.98. Číslo hydrologického pořadí 4-12-02-0730-0-00 - Býškovický potok, hydrogeologický
rajon 3222 - Flyš v povodí Moravy, útvar povrchových vod Moštenka od pramene po Dolnonětčický
potok (MOV_1070).
Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodního řadu s celkovou délkou 226 m,
z toho DN 100 PE 100RC délky 109,5 m a DN 80 PE 100RC délky 116,5 m a jednotnou kanalizaci
DN 250 PP, která má délku 366 m.
Popis stavby - Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
 SO 03 - Vodovod
 SO 04 - Kanalizace - stoka A (237 m)
- stoka A1 (129 m)

Číslo hydrologického pořadí 4-12-02-0730-0-00 - Býškovický potok, hydrogeologický rajon 3222 Flyš v povodí Moravy, útvar povrchových vod Moštenka od pramene po Dolnonětčický potok
(MOV_1070).

Pro umístění a povolení stavby se stanovují souladu s § 94 p odst. 1 stavebního zákona tyto
podmínky:
1. Stavba jednotné kanalizace a vodovodu, bude umístěna dle katastrálního situačního výkresu C. 2 projektové dokumentace s názvem „Novostavba ZTV pro lokalitu RD Býškovice“, Ing.
Zdeňkem Spáčilem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT: 1200240
a Ing. Stanislavem Házem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb,
ČKAIT: 1201373, říjen 2019, zakázkové číslo 3151. Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Všechny součásti stavby jsou stavbou trvalou.
3. Stavbu a stavební dozor bude provádět fyzická nebo právnická osoba, mající příslušné
oprávnění. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběru investora.
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152
stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech
oznámit neprodleně vodoprávnímu úřadu
 před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
 zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
5. Při realizaci akce bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a to dle ČSN 83
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků
při stavebních pracích.


6. Dle stanoviska orgánu ochrany ovzduší, které je součástí koordinovaného závazného
stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy,
oddělení životního prostředí z 19. 02. 2020 s č. j. OSUZPD/63120/19-2 je nutno dodržet
následující podmínky:
1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
2. Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše
vozidel.
3. Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby jejich povrch
nevysychal.
4. Kola vozidel budou před výjezdem ze staveniště omývána tak, aby nebyla znečištěna
veřejná komunikace.
5. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
6. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci
vykonávající stavbu.
7. Dle stanoviska VaK Přerov a. s., Šířava 482/21, Přerov I Město 750 02 Přerov, zn.
2019/2154/Kv-S5, z 10. 01. 2020 je nutno dodržet následující podmínky:
a. Vhodné realizovat prodloužení vodovodu z materiálu dle zvyklostí naší společnosti, tj.
tvárné litiny. Výhodou tvárné litiny je naprostá odolnost proti porušení, chemická
stabilita, zdravotní nezávadnost a dlouhodobá záruka životnosti. V případě, že bude
použit materiál PE, požadujeme, aby do zadávací dokumentace předepsáno dodavateli
stavby splnění volby použitého materiálu z granulátu typu RC dle návrhu z projektové
dokumentace pro stavební povolení s garantovanou životností 100 let.
b. Společnosti Vak Přerov a. s. budou předloženy certifikáty použitých materiálů
vodovodu, zejména potvrzení o použitém materiálu dle specifikace PAS 1075.
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c. V případě použitého plastového potrubí budou splněny požadavky provozovatele
veřejného vodovodu.
Na základě doporučení výrobců a dodavatelů potrubních materiálů, podle hodnocení
provozní spolehlivosti potrubí a rovněž v návaznosti na informace prezentované SZÚ,
považujeme za nezbytné volit pro stavby vodovodů materiály, u nichž je zaručena
dlouhodobá životnost (100let) a které splňují technické a hygienické vlastnosti
odpovídající provozním, ekonomickým zásadám zavedeným u společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s.:
I.

Použití tvárné litiny s metalickou ochranou proti korozi doplněnou silnovrstvým
vnějším nátěrem a opatřené vnitřní vystýlkou na bázi cementu nebo plastu.
Tento materiál je nezaměnitelný a jeho vlastnosti včetně životnosti jsou dány
samotnou výrobou. Při vhodných geologických podmínkách a v souladu
s podmínkami výrobce je možné materiál ukládat přímo na urovnané dno
výkopu a obsypávat hutněným obsypem z vytěžené hlíny, případně podsyp i
obsyp omezit na technologicky nezbytný rozsah dle pokynů výrobce. Dodávka
potrubí musí být vybavena:
i. Dokladem o použitelnosti materiálu pro dopravu pitné vody.
ii. Technickou dokumentací o materiálu, typu a skladbě protikorozní
ochrany a typu vnitřní vystýlky.

II.

Potrubí z PE granulátu typu RC v rozměrové třídě SDR 11 a na základě
doporučení SZÚ vyrobeného bez použití recyklované suroviny. S ohledem na
pevnostní vlastnosti materiálu musí být potrubí ukládáno na pískový podsyp tl.
100 mm a obsypáno pískem do výšky 200 mm nad vrchol trubky. Pískové lože
musí být pro pokládku potrubí urovnáno tak, aby trubka ležela po celé délce a
nebyla namáhána vnějšími silami vyvolanými nesprávným uložením nebo
nedostatečným obsypem. Dodávka potrubí a
montážní práce musí být
doloženy:
i. Datované protokoly o svařování potrubí včetně záznamů o teplotách
ovzduší.
ii. Doklady výrobce tvarovek o vzájemné svařitelnosti tvarovek a dodaného
potrubí.
iii. Dokladem o provedení testu mechanických vlastností podle PAS 1075,
vztahující se k dodaným trubkám.
iv. Dokladem o použitelnosti materiálu pro dopravu pitné vody.
v. Prohlášení výrobce o životnosti materiálu 100 let a více provozním
přetlaku nejméně 1,0 MPa, bezpečnostním koeficientu min. 1,5 a
předepsaném způsobu uložení.
vi. Technickou dokumentaci materiálu a tvarovek včetně obchodního názvu
a identifikačních údajů výrobce.
S ohledem na složitost posuzování vlastností potrubních materiálů, použití
konzultovat s vedoucím provozu vodovodů Vak Přerov, a.s. ještě před jejich
nákupem. Při tom společnost deklaruje, že z použití není vyloučen žádný
materiál, který prokazatelně a transparentně uvedeným požadavkům vyhoví, ve
speciálních případech pak nejsou vyloučeny ani jiné materiály, pokud prokáží
vhodnost použití a vyhoví technickým požadavkům, včetně životnosti.

d. Stavebník objedná u provozovatele vytyčení vodárenských zařízení a vystavení
povolení k činnosti v jejich ochranném pásmu dle odst. 5 §23 zákona č. 274/2001 Sb.
v platném znění.
e. Stavebník dodrží podmínky činnosti v ochranných pásmech vodárenských a
kanalizačních zařízení stanovené Vak Přerov, a.s.
f. Stavebník zjistí polohu vodovodních přípojek u jejich vlastníků.
g. Vodovod pro veřejnou potřebu bude umístěn na veřejně přístupných pozemcích.
h. Bude splněna podmínka plynoucích z §12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. zákona o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
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v platném znění, tak aby vodovody a veřejné části vodovodních přípojek byly uloženy
vždy nad kanalizací pro veřejnou potřebu.
Před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu bude provedena tlaková zkouška
podle normy ČSN EN 805 (Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti)
včetně desinfekce a vyčištění navrhovaného potrubí vodovodu a vodovodní přípojky.
Vodovod bude proveden dle normy TNV 75 5401 a ČSN EN 805 a musí splňovat
podmínky plynoucí ze zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném
znění.
Napojení na vodovod pro veřejnou potřebu bude realizován po dohodě se zástupci
provozu vodovodů – pracoviště Hranice.
Investor zajistí ochranu stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu pro
veřejnou potřebu a vodovodních přípojek. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0m
od vodovodních zařízení a jejich příslušenství provede pouze ručně.
Při poškození vodárenského zařízení či jeho příslušenství neprodleně informuje
příslušný provoz nebo dispečink VaK Přerov, a.s. o stavu zařízení a rozsahu poškození.
Při úpravách terénu zajistit krytí vodovodu nejméně 1,2 m, nezřizovat krytí vyšší jak 2,2
m.
Před kolaudací vodovodu budou provedeny laboratorní rozbory vzorků vody.
Před zakrytím obnažených vodárenských zařízení požádat příslušný provoz o kontrolu
zařízení v ochranném pásmu a dodržení sjednaných podmínek (kontrola před
zásypem).
Při obsypech potrubí a objektů a při zásypech výkopů zabezpečit vhodné postupy podle
druhu vodárenského potrubí a používat dostatečně stabilní zásypový materiál
s ověřenou mírou zhutnitelnosti.
V ochranném pásmu vodovodů nebude bez souhlasu správce vodovodu pro veřejnou
potřebu zřizovat investor dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce
nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a
jejich příslušenství.
U staveb podzemních vedení předat geodetické zaměření situační i výškové polohy
v místě ochranného pásma vodovodu či kanalizace v systému JTSK/BPV a v grafické
formátu DGN na VaK Přerov, a.s. pracoviště GIS.
Upozorňujeme investora na sepsání a uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a
povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů dle §8, odst. 3, zákona č.
274/2001 Sb. písemnou dohodou před vydáním kolaudačního souhlasu.

8. Dle stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Dvořákova 1800/75, 750 11
Přerov ze dne 17. 01. 2020, spis. zn. KHSOC/41539/2019 je nutno dodržet následující
podmínky:
a. Podmínka č. 1 uvedená v tomto závazném stanovisku je stanovena za účelem plnění §
5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., a to, že
materiály pro styk s pitnou vodou nesmí negativně ovlivnit jakost pitné vody a musí
odpovídat složením a použitím platných právních předpisů.
b. Podmínka č. 2, je stanovena za účelem zajištění plnění § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000
Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), odst. 8 v rozsahu přílohy č. 5
vyhlášky č.252/2004 Sb.
9. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak
vyplývá z vyjádření vlastníka (správce) inženýrské sítě, přiložených podmínek nebo
přiložených situací:
a. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín z 31. 01. 2020, zn. 1107658001
b. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno z 09. 01. 2020, zn. 5002057358
c. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 z 03. 01. 2020 s č. j.:
841148/19
d. Správy silnic Olomouckého kraje, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov, zn. SSOK-JH
2127/2020 7.12.8/V5, ze dne 07. 02. 2020

jež jsou součástí projektové dokumentace. Tato vyjádření budou při realizaci stavby
respektována.
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10. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí
technického vybavení a s tímto vytýčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci
stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za
účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude proveden
zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před
poškozením a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správců sítí technické
infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad
vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
11. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
12. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech
nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech
zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v
ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo
vodárenského zařízení.
13. Toto rozhodnutí je časově omezeno a platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
14. Termín dokončení stavby – 31. 05. 2022.
15. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu, který bude vydán dle § 122 stavebního
zákona na základě žádosti podané v souladu s platnými předpisy (příloha č. 14 vyhlášky č.
183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu).
K žádosti o kolaudační souhlas investor předloží zejména:















Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické a dopravní
infrastruktury (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně
polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK.
Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se
obsahu technické mapy obce, pokud se stavba nachází na území obce, která vede
technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku.
Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními
předpisy a zkušebním provozu, pokud byl prováděn.
Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu
povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním
úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není
vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. Jde-li o
stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží se dokumentace skutečného
provedení stavby vždy.
Sdělení vodoprávního úřadu, že nepodstatné odchylky projedná při vydání kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen.
Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156
stavebního zákona).
Doklady o nakládání s odpady během stavby, příp. stanovisko příslušného orgánu veřejné
správy v oblasti nakládání s odpady
Doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li
v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.
Certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly
způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)
písemnou dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavřenou dle ustanovení §
8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon o vodovodech a
kanalizacích)
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povolení k provozování stavby kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu s ustanovení §
15 odst. 3 vodního zákona, resp. v souladu s ustanovením § 6 zákona o vodovodech a
kanalizacích

Odůvodnění
Žadatel – Obec Býškovice, trv. sídlem Býškovice 71, 753 53 Všechovice, IČO: 00636134,
v zastoupení Ing. Markem Luňákem, trv. sídlem Dolečky I 535, 763 14 Zlín, požádal podáním
doručeným 23. 02. 2021 na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a
dopravy, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu, o společné územní a stavební povolení
stavebního záměru „ZTV Býškovice“. Předmětná stavba, která má být realizována na
pozemcích parc. č. 1602 (ostatní plocha) , 725/18 (ostatní plocha), 708 (ostatní plocha), 129
(zahrada), 128 (ostatní plocha), 127 (zahrada), 725/2 (ostatní plocha), 1184 (zahrada), 1183/1
(orná půda), 130/1 (zahrada), 131 (ostatní plocha) v k. ú. Býškovice, obec Býškovice, kraj
Olomoucký.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
K žádosti a během celého řízení byly doloženy tyto podklady:


projektová dokumentace s názvem „Novostavba ZTV pro lokalitu RD Býškovice“, zpracovaná
Ing. Zdeňkem Spáčilem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT:
1200240 a Ing. Stanislavem Házem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení
staveb, ČKAIT: 1201373, říjen 2019, včetně dokladové části, obsahují tyto doklady:
1. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Dvořákova 180/75, 750 11 Přerov, č. j. KHSOC/41539/2019/PR/HOK, ze dne 17. 01. 2020
2. Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, HZS Olomouckého kraje,
územní odbor Přerov, Šířava 2180/25, Přerov I- Město, 750 02 Přerov, č. j. HSOL-1372/2020, ze dne 20. 01. 2020
3. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy, z 19. 02. 2020, č. j. OSUZPD/63120/19-2
4. Informace o zastupující firmě
5. Stanovisko spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov z 10. 01. 2020,
zn. 2019/2154Kv-S5
6. Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov, zn. SSOK-JH
2127/2020 7.12.8/V5, ze dne 07. 02. 2020
7. Vyjádření spol. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno z 09. 01. 2020, zn.
5002057358
8. Vyjádření spol. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 z 03. 01. 2020
s č. j.: 841148/19
9. Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín z 31. 01. 2020, zn. 1107658001
10. Sdělení spol. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha, IČO 26470411 ze dne
17. 12. 2019, zn. 0700145069
11. Sdělení spol. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha, IČO 29148278 ze dne
17. 12. 2019, zn. 0201004512
12. Vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní
inspektorát, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
13. Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Hranice,
Odbor stavební úřad, životní prostředí a dopravy, z 15. 02 2021, č. j. OSUZPD/7412/21-3

Vodoprávní úřad dle § 94m stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona, oznámil 18. 03. 2021
zahájení sloučeného řízení dle § 94m stavebního zákona všem účastníkům řízení a dotčeným
správním úřadům oznámením s č. j. OSUZPD/12549/21-3.
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytla
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona
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od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek
dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Této možnosti
nikdo nevyužil.
V oznámení o zahájení řízení byli všichni účastníci společného řízení poučeni, že mohou
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 může uplatnit 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. Účastník řízení byl poučen, že ve
svých námitkách má uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek. Účastníci řízení byli také poučení, že k námitkám, které překračují rozsah
stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží, stejně tak k námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územně plánovací dokumentace, se také nepřihlíží.
Účastníci vodoprávního řízení byli poučeni, že k námitkám a připomínkám podaným později než
dle stanoveného termínu nebude přihlédnuto.
Současně vodoprávní úřad poskytl všem účastníkům obou řízení možnost vyjádřit se k podkladům
pro rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 19.
04. 2020. Této možnosti nikdo nevyužil.
Okruh účastníků řízení byl stanoven dle § 94k stavebního zákona, kdy právní postavení účastníka
řízení přísluší vedle žadatele, pouze osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo
k pozemkům, na kterých bude stavba uskutečněna a k pozemkům s nimi sousedícími. Dále bylo
postavení účastníka řízení přiznáno vlastníkům anebo správcům technické a dopravní
infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou:
<0000> Obec Býškovice, č. p. 71, 75353 Býškovice
Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
Lesák Jiří, č. p. 129, 75353 Býškovice
Zela Jaroslav, č. p. 75, 75353 Býškovice
Pola Lubomír, č. p. 90, 75301 Partutovice
Polová Růžena, č. p. 90, 75301 Partutovice
Dostál Michal, č. p. 134, 75353 Býškovice
Dostálová Petra, č. p. 134, 75353 Býškovice
Zámorská Lenka, č. p. 110, 75353 Býškovice
Novotný Josef, č. p. 26, 75353 Býškovice
Dresnerová Olga, č. p. 27, 75353 Býškovice
Hlavička Pavel, č. p. 128, 75353 Býškovice
Hlavičková Magdaléna, č. p. 128, 75353 Býškovice
Hradil Petr Ing. Ph.D., č. p. 237, 66404 Hostěnice
Nováková Alena, Jižní 1966, Hranice I-Město, 75301 Hranice
Vinklárková Bohumila, Bezručova 340, Hranice I-Město, 75301 Hranice
Zábranský Emil MUDr., Boněcko II 336, Příluky, 76001 Zlín
Zábranský Ivo, Aviatiků 1520/24, Hrabůvka, 70030 Ostrava
Ondruchová Petra, č. p. 92, 75353 Býškovice
Skácel Petr, č. p. 92, 75353 Býškovice
Palová Marie, č. p. 106, 75353 Býškovice
Palová Yveta, č. p. 106, 75353 Býškovice
Lesák Petr, Kejhova 2804/1, Stodůlky, 15500 Praha 5
Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
Plšková Pavla Ing., č. p. 24, 75353 Býškovice
Wildner Miroslav, č. p. 22, 75353 Býškovice
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Wildnerová Věra, č. p. 22, 75353 Býškovice
Hadam Bedřich, č. p. 31, 75353 Býškovice
Mikulík Tomáš, č. p. 30, 75353 Býškovice
Skácel Tomáš, č. p. 71, 75353 Býškovice
Cagaš Bohuslav, Okružní 58/3, 74235 Odry
Cagašová Adéla, č. p. 74, 75353 Býškovice
Vidrmanová Anna, Na Zelince 1284, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900
Olomouc
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
GridServices, s r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vak Přerov a.s., Šířava 482/2, Přerov I – Město
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v průběhu řízení posoudil žádost o vydání společného povolení. Zjistil, že účelem
stavby je rozšíření stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu pro plánovanou lokalitu
výstavby rodinných domů v Býškovicích. Vodoprávní úřad umístil stavbu vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu.
K umístění a provedení stavby stanovil vodoprávní úřad podmínky, vyplývající z doložených
vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, které se týkali provádění
staveb, popřípadě jejich dalšího užívání. Vycházel zejména z náležitostí daných stavebním
zákonem, vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, z vodního zákona a také ze zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Vodoprávní úřad nestanovil, že stavba má být uvedena před kolaudací do zkušebního provozu.
Stavba kanalizace je dle stanoviska orgánu územního plánování navržena do zastavitelných ploch,
do ploch veřejných prostranství (PV). Technická infrastruktura se dle koncepce ÚP navrhuje do
ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. ÚP stanovuje regulativy plochy PV
následovně: Hlavní využití: Plochy přístupné každému bez omezení. Plochy slouží k zajištění
bezpečného přístupu k ostatním s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a
zastavitelných plochách. V tomto smyslu je záměr v souladu s ÚP, když navrhuje výstavbu
technické infrastruktury (konkrétně vodovod, kanalizace, plynovod, vedení NN a veřejné osvětlení)
do ploch veřejných prostranství. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými
v § 18 a 19 stavebního zákona, když záměr zajišťuje dostatečnou technickou infrastrukturu. Dle
stanoviska orgánu územního plánování, je zřejmé, že záměr je přípustný.
Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů, uplatněná ve
společném řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Uskutečněním stavby nebo jejím
užíváním tak nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodách, stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního
prostředí.
Předložená projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice, jako příslušný
vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl
proto způsobem, uvedeným ve výrocích.
Správní poplatek, vyměřený dle poznámky č. 7 u položky 17 - součet položky 17 odst. písm. e) a
položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zákona č. 674/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
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pozdějších předpisů, ve výši 3000,- Kč, byl zaplacen dne 27. 04. 2021 převodem na účet MěÚ
Hranice.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, a
to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru
stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
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. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož
důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Ing. Eliška Trčková
samostatný referent
oddělení životního prostředí
Příloha:

Katastrální situace, M 1:1000, výkres C. 2

Potvrzení zveřejnění na úřední desce:
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je dnem doručení
oznámení. Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice,
odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, a zaslat oznámení zpět na Městský úřad,
odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, s ověřením doby vyvěšení.

Datum vyvěšení ………………..

Datum sejmutí ………………..

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

………………………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Účastníci společného územního a stavebního řízení:
Obec Býškovice, č. p. 71, 75353 Býškovice
Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
Lesák Jiří, č. p. 129, 75353 Býškovice
Zela Jaroslav, č. p. 75, 75353 Býškovice
Pola Lubomír, č. p. 90, 75301 Partutovice
Polová Růžena, č. p. 90, 75301 Partutovice
Dostál Michal, č. p. 134, 75353 Býškovice
Dostálová Petra, č. p. 134, 75353 Býškovice
Zámorská Lenka, č. p. 110, 75353 Býškovice
Novotný Josef, č. p. 26, 75353 Býškovice
Dresnerová Olga, č. p. 27, 75353 Býškovice
Hlavička Pavel, č. p. 128, 75353 Býškovice
Hlavičková Magdaléna, č. p. 128, 75353 Býškovice
Hradil Petr Ing. Ph.D., č. p. 237, 66404 Hostěnice
Nováková Alena, Jižní 1966, Hranice I-Město, 75301 Hranice
Vinklárková Bohumila, Bezručova 340, Hranice I-Město, 75301 Hranice
Zábranský Emil MUDr., Boněcko II 336, Příluky, 76001 Zlín
Zábranský Ivo, Aviatiků 1520/24, Hrabůvka, 70030 Ostrava
Ondruchová Petra, č. p. 92, 75353 Býškovice
Skácel Petr, č. p. 92, 75353 Býškovice
Palová Marie, č. p. 106, 75353 Býškovice
Palová Yveta, č. p. 106, 75353 Býškovice
Lesák Petr, Kejhova 2804/1, Stodůlky, 15500 Praha 5
Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
Plšková Pavla Ing., č. p. 24, 75353 Býškovice
Wildner Miroslav, č. p. 22, 75353 Býškovice
Wildnerová Věra, č. p. 22, 75353 Býškovice
Hadam Bedřich, č. p. 31, 75353 Býškovice
Mikulík Tomáš, č. p. 30, 75353 Býškovice
Skácel Tomáš, č. p. 71, 75353 Býškovice
Cagaš Bohuslav, Okružní 58/3, 74235 Odry
Cagašová Adéla, č. p. 74, 75353 Býškovice
Vidrmanová Anna, Na Zelince 1284, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900
Olomouc
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
GridServices, s r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vak Přerov a.s., Šířava 482/2, Přerov I – Město
Obdrží:
Účastníci společného územního a stavebního řízení (doručení jednotlivě):
Doručení jednotlivě (dle § 112 odst. 1 stavebního zákona):
Obec Býškovice, č. p. 71, 75353 Býškovice
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900
Olomouc
GridServices, s r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
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ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vak Přerov a.s., Šířava 482/2, Přerov I – Město
Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
Lesák Petr, Kejhova 2804/1, Stodůlky, 15500 Praha 5
Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona, identifikovaní
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č.:
1602, 129, 130/1, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 135/2, 138/1 139, 140/1, 144, 145/1, 150/1, 722/2,
1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1182, 1183/1, 1184, 1606, 1624, 725/18, 725/2,
725/28, 725/29, 725/2, 86, 87, 88, 101, 102, 103, 126/4, 127, 128, 679/3, 699/1, 702, 708, 716,
717/3, 721/4, 722/2, 722/3, 722/4, 725/3, 725/5, 725/6, 725/7, 725/11, 725/13, 725/14, 725/16,
725/18, 725/20, 725/24, 725/25, 725/26, 725/27, 725/28, 725/30, 725/33, 725/34, 1184, 1624,
1184, 129, 130/1, 1181, 1183/2, 130/2, 1183, 132, 135/1, 137/1, 137/2, 141/1
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):



Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
Obecní úřad Býškovice, č. p. 71, 75353 Býškovice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 2180/25, 750 02
Přerov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, orgán územního plánování, Pernštejnské náměstí
1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, orgán ochrany ovzduší, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, orgán odpadového hospodářství, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01
Hranice
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01
Hranice
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Pernštejnské náměstí 1, Hranice IMěsto, 753 01 Hranice
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, orgán státní správy lesů, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, orgán silničního hospodářství, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01
Hranice
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