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26.5.2008
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
A SEZNÁMENÍ SE S NOVÝMI PODKLADY K ROZHODNUTÍ

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova – Ondratice, svazek obcí, Císařská 39, 798
07 Brodek u Prostějova, IČ 71222791
(dále jen "žadatel") dne 28.2.2008 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na
stavbu:
„Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova, Sněhotice, Ondratice“
(dále jen "stavba"). Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno.
Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí vydal na stavbu stavební povolení dne
17.9.2007 pod č.j. PVMU 103632/2007 40. Dne 17.4.2008 vodoprávní úřad vydal oznámení o
zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání. Dne 20.5.2008 proběhlo ústní jednání ve věci povolení
změny stavby před dokončením a žadatelem byla žádost doplněna o nové podklady, a to o žádost o
nové povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z předmětné ČOV (2500 EO) do
vodního toku Brodečka. Na jednání bylo s účastníky toto doplnění projednáno a odsouhlaseno.
Z jednání byl sepsán protokol.
Bylo požádáno o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v tomto rozsahu:
Druh vypouštěných vod (Č 07)
Druh recipientu (Č 08)

splaškové
Vodní tok Brodečka

Průměrné množství
Maximální množství
Maximální měsíční množství
Roční množství
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
Časové omezení platnosti povolení
Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolované jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 Hodnota 'p'

4,43 l/s
6,18 l/s
16658 m3/měs.
139904 m3/rok
12
365
10 let
2500
12 mg/l

a) BSK5 Hodnota 'm'
b) CHSKCr Hodnota 'p'
b) CHSKCr Hodnota 'm'
c) NL Hodnota ‚p‘
c) NL Hodnota ‚m‘
d) N-NH4 „průměr“
d) N-NH4 „m“
e) N celk. „průměr“
e) N celk. „m“
f) P celk. „průměr“
f) P celk. „m“

20 mg/l
30 mg/l
80 mg/l
15 mg/l
30 mg/l
1 mg/l
6 mg/l
15 mg/l
25 mg/l
1 mg/l
5 mg/l

Poznámka:
„p“ – přípustné hodnoty koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod
„m“ – maximální přípustné hodnoty koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných
odpadních vod
„CHSKCr“ – chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou
„BSK5“ – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením potlačením nitrifikace
„NL“ – nerozpuštěné látky
Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností
speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písmene c), § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
§ 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 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 § 118 odst. 2
a § 112 odst. 1 stavebního zákona pokračování řízení o povolení změny stavby před dokončením a
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Dotčené orgány mohou v řízení uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy,

do 4.7.2008.
Nejpozději do 4.6.2008 žadatel dodá stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ke
změně stavby před dokončením.
Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu do doby vydání rozhodnutí na Městském úřadě
v Prostějově, odboru životního prostředí, ul. Školní 4, kanc. č. 242 v 1. patře ve dnech pondělí a
středa 8-17 hod., ostatní dny na základě telefonické domluvy.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Městský úřad v Prostějově, Úřad městyse Brodek u Prostějova, Obecní úřad Ondratice vyvěsí
vyhlášku na úřední tabuli po dobu 30 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru
životního prostředí Městského úřadu v Prostějově.
Oprávněnými úředními osobami pro vedení tohoto správního řízení jsou:
- pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci Mgr. Petra Čehovská, referent
vodoprávního oddělení
- pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru
životního prostředí Městského úřadu v Prostějově.

Ing. Martina Cetkovská v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Za správnost vyhotovení: Mgr. Čehovská
Vyplní MěÚ v Prostějově, Úřad městyse Brodek u Prostějova, OÚ Ondratice :
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední tabuli dne :
Oznámení bylo sejmuto z úřední tabule dne :
Datum, razítko, podpis :

Obdrží:
a) žadatel do vlastních rukou:
1. Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova – Ondratice, svazek obcí, Císařská 39, 798 07
Brodek u Prostějova
b) účastníci řízení do vlastních rukou:
2. Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Moravy a Dyje, Olivetského 20, 796 01
Prostějov
3. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
4. ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou
c) dotčené orgány:
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
6. Obecní úřad Ondratice - vývěska, 798 07 Brodek u Prostějova
7. Úřad městyse Brodek u Prostějova - vývěska, Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova
8. DI Policie ČR, Havlíčkova ul., 796 77 Prostějov
9. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, Trávnická 2, 796
01 Prostějov
10. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01
Prostějov
11. Městský úřad v Prostějově - vývěska
12. Městský úřad v Prostějově - odbor správy majetku města, oddělení památkové péče
13. Městský úřad v Prostějově - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů
14. Městský úřad v Prostějově - odbor životního prostředí, OOP
15. Městský úřad v Prostějově - odbor životního prostředí, ZPF
16. Městský úřad v Prostějově - odbor dopravy
17. Městský úřad v Prostějově - stavební úřad
d) ostatní:
18. Jan Rozsíval, Handkeho 7, 771 00 Olomouc
19. A/A

