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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Hruška, IČO 47919779, Hruška 30, 798 27 Němčice nad Hanou
(dále jen "stavebník") dne 1. 4. 2020 podal žádost o vydání společného povolení ke zřízení
vodního díla:
"Obec Hruška, posilovací stanice"
na pozemku parc. č. 49/1 v katastrálním území Hruška.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) – osa
nádrže

Olomoucký
Hruška
648671
Hruška
parc. č. 49/1 v katastrálním území Hruška
10100155
4-12-02-0580
2230
X 1147520,429 Y 551351,209

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodovodu
Stavební objekty

vodovodní přivaděč SV Kojetín
posilovací stanice tlaku

Popis stavby:
Předložená projektová dokumentace řeší stavbu posilovací stanice tlaku za účelem zajištění
dostatečného tlaku ve vodovodní síti obce. Je navržena automatická tlaková stanice AQUA
KOMPAKT 150/2 x CRE 10 – 3. Posilovací stanice sestává ze stavební části, kterou tvoří
podzemní šachta v níž bude osazeno technologické zařízení sestávající z čerpadel, tlakové
nádrže, výtlačného nerezového potrubí a armaturami a el. ovládací skříně. Stavební objekty
jsou SO 01 Šachta pro ATS a její propojení se stávajícím vodovodním řadem a SO 02
Elektropřípojka pro ATS, která bude realizována samostatně dodavatelem elektrické energie
a není předmětem tohoto řízení.

Č.j. PVMU

50170/2020 40

str. 2

SO 01 Šachta pro ATS
Je navržena ze železobetonového prefabrikátu - kruhové šachty o vnitřním průměru 2000 mm,
s tloušťkou stěn 150 mm. Celkové výšky 2350 mm - světlá výška je 2000 mm. Zastropení bude
zákrytovou deskou tl. 200 mm na níž bude položena termoizolace krytá geotextilií. Vstupní otvor
bude opatřen uzamykatelným poklopem 800 x 700 mm s osazeným komínkem ventilace.
Obdobný, delší komínek bude procházet zákrytovou deskou na protější straně šachty. Vstup na
dno z jedné poloviny opatřený podlahovým roštem bude pomocí stupadel KASI. Otvory pro
prostupy potrubí budou vyvrtány na místě - jedná se o prostupy pro sací a výtlačné potrubí
o průměru 120 mm a pro elektrokabel o průměru 30 mm. Pro odvodnění a vložení přenosného
ponorného čerpadla je ve dně šachty navržena čerpací jímka. Železobetonový prefabrikát bude
uložen na podkladní betonové desce - beton C12/15, tl. 150 mm vyztužený ocelovou KARI sítí
a šterkopískové vyrovnávací vrstvě tl. 50 mm. Výkop pro osazení šachty bude dle místních
podmínek otevřený, v případě velmi nesoudržných zemin s pažením. Napojení posilovací
stanice ATS tj. na potrubí z nerezové oceli, na stávající vodovodní řad z PVC DN 100 bude
plastovým potrubím HDPE PE 100 RC 110x10 mm pomocí spojek s přírubou, jištěnými proti
posunu a tvarovkami T 100/100. Na straně sání bude za odbočkou T 100/100 osazeno
uzavírací šoupátko se zemní soupravou. V lomech trasy potrubí budou provedeny betonové
bloky z betonu C 16/20 - 4 ks.
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 49/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území
Hruška, dle předložené koordinační situace C.3.
Dle platného územního plánu obce Hruška je záměr je navržen na ploše OM – plochy pro
občanskou vybavenost místního významu. Záměr je v této ploše stavbou přípustnou jako
stavba trvalá, která zabezpečí plynulou dodávku vody konstantního tlaku i při různém odběru
vody pro veřejnou potřebu obyvatel obce Hruška.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Protože žádost nebyla
úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 24. 4. 2020 vyzván k doplnění žádosti přípisem pod č. j. PVMU 51097/2020 40
a řízení bylo přerušeno usnesením č. j. PVMU 51105/2020 40 ze dne 24. 4. 2020. Žádost byla
kompletně doplněna dne 23. 6. 2020.
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností
speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. písmene c) zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný 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"), 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 ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
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 8.00-12:00 a 13.00 -17.00 hod., ostatní dny na základě telefonické domluvy.
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) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu

Č.j. PVMU

50170/2020 40

str. 3

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.
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. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Magistrát města Prostějova a obecní úřad Hruška vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po
dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního
prostředí Magistrátu města Prostějova.
Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:
pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí v rámci vedeného
správního řízení Ing. Anna Beníčková, referent odboru životního prostředí Magistrátu města
Prostějova a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Hana Holinková,
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí Magistrátu města Prostějova.
Otisk razítka
Ing. Hana Holinková, v.r.
vedoucí oddělení ochrany 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:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1,
písm. h) ve výši 3000 Kč musí být zaplacen před vydáním společného povolení na č.ú. 191505517309/0800, VS 7031000401.
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Obdrží:
a) účastníci řízení:
- okruh účastníků společného řízení – doručeno do vlastních rukou
1. Obec Hruška, IDDS: wx5ar84
2. Jiří Janáček, Hruška č. p. 51, 798 27 Němčice nad Hanou
3. Marie Mirvaldová, Hruška č. p. 51, 798 27 Němčice nad Hanou
4. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hruška, Hruška č. p. 140, 798 27 Němčice nad
Hanou
5. Jiří Sochor, Hruška č. p. 45, 798 27 Němčice nad Hanou
6. Kristýna Chytilová, Hruška č. p. 23, 798 27 Němčice nad Hanou
7. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
8. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
9. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
10. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
- okruh účastníků společného řízení – obdrží veřejnou vyhláškou
11. První Parní Mlátící Družstvo Hruška, adresa neznámá
12. Český myslivecký svaz Hruška, adresa neznámá
b) dotčené orgány:
13. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče
14. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství
15. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů
16. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
17. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Prostějov, IDDS: 7zyai4b
18. Obecní úřad Hruška – vývěska, IDDS: wx5ar84
19. Magistrát města Prostějova – vývěska
c) ostatní:
20. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
21. A/A

