Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad
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DATUM:

MUVB/2022/737/125/St
MUVB/2022/737/125/St-3
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29. 7. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Dne 9. 5. 2022 podal subjekt AQOL s.r.o. (IČO - 05109469), Tovární 1059/41, Hodolany,
779 00 Olomouc 9, který na základě plné moci zastupuje Obec Přáslavice (IČO - 00576255),
Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Přáslavice, m. č. Kocourovec, vodovod
na pozemcích parcelní číslo
1775/43, 1775/1, 1775/30, 1975/7, 1975/8, 1965/60, 1965/223, 1408/92, 1775/23, 1775/4, 1806/3,
1775/36, 1940/1, 1529/1, 1987/2, 1987/1, 1987/3, 1775/37, 1866/2, 1867/1, 1775/24, 1871,
1775/25, st. 243, st. 207, st. 197, st. 235, st. 375, st. 254/1 vše v katastrálním území Přáslavice u
Olomouce,
na pozemcích parcelní číslo
1893/1, 1893/2, 1893/3, 1027 v katastrálním území Daskabát,
Stavba je členěna na následující inženýrské objekty:
IO 01 - Přiváděcí řad
IO 02 - Rozvodné řady
IO 03 - Veřejné části vodovodních přípojek
Popis záměru:
Vodovod bude sloužit k připojení místní části Kocourovec na obecní vodovod obce Přáslavice, který
je součástí skupinového vodovodu Olomouce.
Plánovaná trasa bude napojená v intravilánu obce Přáslavice na obecní vodovod, z tohoto místa
vede přiváděcí vodovodní řad extravilánem v kraji silnice II/437, kterou v místě před dálničním
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mostech přejde a podejde dálniční most (dálnice D35). V obci bude vodovod rozveden pomocí
rozvodných řádů podél rodinné zástavby v chodnících, asfaltových plochách, travnatých plochách a
vjezdech a ke každému domu bude vyvedena veřejná část vodovodní přípojky.
Z místa napojení v Přáslavicích povede přiváděcí vodovodní řad bezvýkopovou technologií
horizontálně řízeného vrtání až po místní část Kocourovec. V obci již budou rozvodné řady
prováděny většinou otevřeným paženým výkopem, stejně jako koncová část přiváděcího řadu v
cyklostezce.
IO 01 - Přiváděcí řad
Přiváděcí řad z Přáslavic do Kocourovce bude z HDPE potrubí PE100RC SDR11 průměru 125 x
11,4 mm a celková jeho délka bude 1300,05 m.
IO 02 - Rozvodné řady
Rozvodná vodovodní síť v místní části Kocourovec bude z potrubí PE100 SDR 11 průměru 125 x
11.4 mm (v délce 311.0 m) a průměru 90 x 8.2 mm (v délce 182.0 m) - celková délka potrubí v RVS
bude 493.0 m.
IO 03 - Veřejné části vodovodních přípojek
Veřejné části vodovodních přípojek v počtu 23 ks (VP0 - VP22) včetně 22 ks vodoměrných šachet (z
toho jedno přepojení přípojky VP0 bez vodoměrné šachty - celková délka bude 120.0 m.
Pro potrubí přípojek bude použit materiál PE 100 SDR 11 profilu průměru 32 x 3.0 mm.
Ostatní podrobnosti jsou patrné z předložené dokumentace.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Stavební úřad Velká Bystřice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení o umístění stavby a jelikož jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, u p o u š t í ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního
zákona od ústního jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky
účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení
tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v §
89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Účastník řízení, kterým je vlastník 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 dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno.
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Účastník řízení, kterým je osoba dle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy.
Do spisu je možné nahlédnout u Stavebního úřadu Velká Bystřice (návštěvní dny: pondělí a středa:
8-12 hod., 13-17 hod. nebo po tel. domluvě i v jiné dny). Nechá-li se některý z účastníků řízení
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Stavební úřad Velká Bystřice současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu
dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3
pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude
ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu
oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci
nahlédnout u Stavebního úřadu Velká Bystřice. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by
byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí
doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako
jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za
právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby,
jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení
prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
otisk razítka
Jana Sklenářová
referent stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním
dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ……………….…..……. Datum sejmutí: ………………..........……..
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Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení.

V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od: ………….....………….....… zveřejněno do: ……...…....…….........

Rozdělovník
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a dle § 85 odst. 2 písm. a) jednotlivě (dodejky)
AQOL s.r.o. (IČO - 05109469), Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, IdDS: 9ajv7hg
Obec Daskabát (IČO - 00635359), Daskabát 35, 779 00 Olomouc 9, IdDS: 7aqbktg
Obec Přáslavice (IČO - 00576255), Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice, IdDS: bcnbvr6
Vlastimil Bohačík (nar. 25. 3. 1967), Kocourovec 24, Přáslavice, 783 56 Doloplazy
Alice Bohačíková (nar. 24. 9. 1971), Kocourovec 24, Přáslavice, 783 56 Doloplazy
Jiří Čepp (nar. 24. 4. 1981), Kocourovec 13, Přáslavice, 783 56 Doloplazy
Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227/42, Hejčín, 779 00 Olomouc 9
Monika Felediková (nar. 5. 4. 1977), Kocourovec 15, Přáslavice, 783 56 Doloplazy
Lenka Hovorková (nar. 1. 2. 1961), Zadní 245, Holohlavy, 503 03 Smiřice
Ing. Karel Lammel (nar. 3. 6. 1982), Kocourovec 2, Přáslavice, 783 56 Doloplazy
Tomáš Pazdera (nar. 23. 9. 1982), Na Svobodě 474, 783 53 Velká Bystřice
Pavel Petera (nar. 16. 5. 1959), Kocourovec 17, Přáslavice, 783 56 Doloplazy
PRAMEKO TOOL s.r.o. (IČO - 04584210), Přáslavice 43, 783 54 Přáslavice, IdDS: n57chax
Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČO - 65993390), Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IdDS:
zjq4rhz
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (IČO - 70960399), Lipenská 753/120,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9, IdDS: ur4k8nn
Miroslava Vincenecová (nar. 4. 4. 1951), Nádražní 2924/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Lubomír Zbořil, Kocourovec 16, Přáslavice, 783 56 Doloplazy
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou
Vlastníci pozemků v katastrální území Přáslavice, parc. č. :
1821/1, 1308/1, 1308/5, 1312/2, 1312/3, 1316/2, 1316/3, 1324/2, st. 470, 1324/1, 1328/1, 1332/2,
1332/3, 1336/1, 1384/21, 1384/22, 1384/23, 1384/24, 1384/25, 1384/26, 1384/27, 1384/28,
1384/29, 1384/30, 1384/31, 1384/32, 1384/33, 1384/34, 1384/35, 1384/36, 1384/37, 1384/38,
1384/39, 1384/40, 1384/41, 1384/42, 1384/43, 1384/44, 1384/45, 1384/46, 1384/47, 1384/48,
1384/49, 1384/50, 1384/1, 1384/51, 1384/52, 1384/53, 1384/54, 1384/55, 1384/56, 1384/57,
1384/58, 1384/61, 1384/62, 1384/63, 1384/64, 1384/65, 1384/78, 1384/77, 1775/30, 1775/35,
1975/6, 1975/9, 1965/224, 1775/26, 1408/4, st. 461, 1384/121, 1384/120, 1384/119, 1384/118,
2022, st. 254/1, 1992, 1915/2, 1908/1, 1273/1, 1987/1, st. 163, st. 165, st. 168, st. 169, st. 172, st. st.
173, st. 176, st. 177, st. 180, st. 181, st. 182, 1875, 1874, 1872, st. 236, st. 413
Vlastníci pozemku v katastrální území Daskabát, parc. č. :
1026/2
Vlastníci pozemků v katastrální území Doloplazy u Olomouce, parc. č. :
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1784, 1785, 1786, 1867
CETIN a.s. (IČO - 04084063), Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IdDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
IdDS: v95uqfy
Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (IČO - 71009248),
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, IdDS: 7zyai4b
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát (IČO
- 72051795), tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, IdDS: 6jwhpv6
Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (IČO 60609460), Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, IdDS: qiabfmf
Statutární město Olomouc, Magistrát města Olomouc, Odbor životního prostředí (IČO - 00299308),
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc 9, IdDS: kazbzri
Na vyvěšení:
Městský úřad Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
Obecní úřad Přáslavice, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
Obecní úřad Daskabát, Daskabát 35, 779 00 Olomouc 9
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Obecní úřad Přáslavice
Přáslavice č.p. 23
783 54 Přáslavice
POTVRZENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU

Číslo jednací: 51/2022

Vyvěšeno: 1.8.2022

Sejmuto: 17.8.2022

Dokument byl zveřejněn ve stejném termínu na úřední desce tak i na
elektronické úřední desce na webových stránkách
www.praslavice.com, v sekci úřední deska.

