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Ing. Eva Štachová
582329482

FAX:
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DATUM:

14.6.2010

DLE ROZDĚLOVNÍKU

L
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENí O ZAHÁJENí ŘíZENí

Obec Ondratice, IČ 00288578, Ondratice 15, 798 07 Brodek u Prostějova,
kterou zastupuje Ivo Šmehlík, Luční 425, Čechovice, 796 04 Prostějov
(dále jen "stavebník") dne 7.6.2010 podala žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení
vodního díla:
Prodloužení

vodovodního

řadu Ondratice

na pozemcích parc. č. 524/1, 524/2, 530/1, 531/2, 532/2, 533/1, 839/1 v katastrálním území
Ondratice. 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
Číslo hydrogeologického rajonu

Olomoucký kraj
Ondratice
711268
Ondratice
parc. č. 524/1,524/2,530/1,531/2,
532/2,533/1,83911
v katastrálním území
Ondratice
4-12-02-050
2230

Popis stavby:
PO řeší prodloužení stávajícího vodovodního řadu vobci Ondratice. Prodloužení
vodovodu je navrženo v celkové délce 93,Om z trub PVC ON 80. Na konci
prodlouženého vodovodu bude osazen podzemní hydrant ON 80.

Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm.c), § 106 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako speciální stavební úřad
podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 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 zák.č.500/2004
Sb. ,správní řád, (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního
zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst.2 stavebního zákona upouští od

Č.j. PVMU

116505/2010 40

str. 2

ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
30.7.2010
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Prostějov,
odbor životního prostředí, pondělí 8-17, středa 8-17, ostatní dny po telefonické domluvě).

V tomto termínu (tj.do 30.7.2010) žadatel doloží následující doklady:
návrh přechodného dopravního značení odsouhlasený dopravním inspektorátem Policie
ČR
dořešené majetkoprávní vztahy (smlouva na pozemek p.č. 532/2, (KN 524/2), k.ú.
Ondratice)
dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností s vlastníkem veřejného vodovodu, tj.
Vak Prostějov a.s.

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Městský úřad Prostějova obecní úřad Ondratice vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 30-ti
dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí z úřední desky vrátí zástupci odboru životního
prostředí Městského úřadu Prostějov.
Oprávněnými úředními osobami pro vedení tohoto správního řízení jsou:
pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci Ing. Eva
Štachová, referent oddělení ochrany životního prostředí,
pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Martina Cetkovská,
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Prostějov.

Otisk úředního razítka
Ing. Martina Cetkovská
vedoucí odboru životního prostředí

Vyplní MěÚ Prostějov a OÚ Ondratice:
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední tabuli dne:
Oznámení bylo sejmuto z úřední tabule dne:
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Obdrží:
a) účastníci řízení do vlastních rukou:
1. Obec Ondratice, IDDS: 7v7bu9n, kterou zastupuje Ivo Šmehlík, Luční č.p. 425, Čechovice,
79801 Prostějov 9
2. ostatní účastníci řízení - obdrží veřejnou vyhláškou
b) dotčené orgány:

3. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b
4.
5.
6.
7.
8.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Městský úřad Prostějov - stavební úřad
Městský úřad Prostějov - odbor životního prostředí - ZPF
Městský úřad Prostějov - vývěska
Obec Ondratice, IDDS: 7v7bu9n - vývěska

c) ostatní:
9. Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
10. DI Policie ČR, Havlíčkova ul., 79677
11. NA 2x

Prostějov

