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ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

Výroková část: 

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 
podle § 104 odst. 2 písmene c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako 
speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) 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 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení a dle § 115 vodního zákona žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami,  
které dne 2.4.2019 podala 

Obec Prostějovičky, IČO 00288667, Prostějovičky 67, 798 03  Plumlov, 
kterou zastupuje STAVING engineering s.r.o., IČO 25334107, Bylinková 365/14, 
Nemilany, 783 01  Olomouc 18 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení: 

I. vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami ve smyslu § 8 odst.1 písm.a) bod č.2 
vodního zákona – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci na místě: 

Název kraje Olomoucký kraj 
Název obce Prostějovičky 
Identifikátor katastrálního území 733709 
Název katastrálního území Prostějovičky 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 82/1, 82/2, 82/3, 86/2 v 

katastrálním území Prostějovičky 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-12-02-0431-0-00 
Hydrogeologický rajon 6620 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 
 
v tomto rozsahu: 

1 137 833   567 341 
 
 

Maximální hladina akumulované vody                    373,60 m n.m. 
Celkový objem akumulované (vzduté) vody            2 500 m3 

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá      12 
 
 

Povolení k nakládání s povrchovými vodami se vydává na dobu užívání vodního díla, které 
takové povolení nakládání s vodami umožňuje.  
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II.   s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

podle § 15 odst.1 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, vodního díla: 

Revitalizace dolní nádrže v obci Prostějovičky 

(dále jen "stavba") na místě: 

Název kraje Olomoucký kraj 
Název obce Prostějovičky 
Identifikátor katastrálního území 733709 
Název katastrálního území Prostějovičky 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 82/1 (ostatní plocha), 82/2 (vodní 

plocha), 82/3 (ostatní plocha), 86/2 
(ostatní plocha) v katastrálním území 
Prostějovičky 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-12-02-0431-0-00 
Hydrogeologický rajon 6620 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1 137 833   567 341 
Název vodního díla Revitalizace dolní nádrže v obci 

Prostějovičky 
Přehrady, hráze a jezy vodní nádrž 
Účely užití vodního díla (Č 11) krajinotvorný prvek, retence vody v 

krajině 
Zdroj vody (Č 01) směs podzemní a povrchové 

 

Popis záměru: 

Účelem stavby je vytvoření místního biotopu s obnovením retence nádrže. 

Revitalizace dolní nádrže spočívá v odtěžení nánosů ze dna nádrže a opevnění erozí 
postižených břehů s vytvořením písčité pláže na západním břehu nádrže. Opevnění je tvořeno 
gabiony (drátokoši) vyplněnými kamenivem. "Vzdušná" strana horní hráze je taktéž tvořena 
gabiony. Přechod mezi gabiony a homogenní hrází je řešen kamenným filtrem. Pláž je 
vytvořena z betonových palisád ve třech řadách. Prostor mezi palisádami a svažující dno je 
vysypáno pískem. Stávající výpustný objekt zůstane bez opravy. Opevnění je navázáno na 
břehy a navázání je zatravněno. Revitalizací bude zvýšena retence nádrže a ochrana břehu 
před erozivním účinkem vody a větru. 

Opevnění je tvořeno gabiony (drátokoši) ve čtyřech vrstvách vyplněnými kamenivem fr. 63 - 300 
mm ve sklonu 1:1. "Vzdušná" strana horní hráze je taktéž tvořena gabiony ve sklonu 1:1. 
Přechod mezi gabiony a homogenní hrází je řešen kamenným filtrem fr. 63-125 mm, 32-63 mm, 
0-32 mm o tl. 300 mm a vrstvou štěrku jílovitého o tl. 200 mm. Vrstvy kamenného filtru jsou 
hutněny na min. Id = 0,8 nebo 100 % P.S.  Gabiony jsou uloženy na štěrkopískovém loži fr. 0-63 
mm s protispádem 1:5, které je zhutněno na min. 35 MPa. Za gabiony je proveden zásyp 
vytěženým materiálem. Pláž je vytvořena z betonových palisád ve třech řadách. Prostor mezi 
palisádami a svažující dno je vysypáno pískem. Stávající výpustný objekt zůstane bez opravy. 
Opevnění je navázáno na břehy a navázání je zatravněno. 

Dolní nádrž je zásobena podzemní a srážkou vodou (do nádrže je svedena část srážkových 
vod z obce) tj. nejde o průtočnou nádrž. Výpustní objekt je tvořen betonovým požerákem. Výška 
provozní hladiny je udržována dlužemi. Odtok z dolní nádrže je realizován společně s horní 
nádrží stávajícím odpadním korytem do vodního toku. Tento není revitalizací nádrže dotčen. 

Stavba bude umístěna v souladu s katastrálním situačním výkresem C.4, který je součástí 
projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
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III. Stanoví povinnosti a podmínky pro umístěné a provedení stavby: 

podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 15 odst.3 vodního zákona: 
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace pro vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Revitalizace dolní nádrže v obci 
Prostějovičky“, kterou zpracoval Ing. Radek Sedláček (ČKAIT 1201371), autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby, STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 78301 
Olomouc v únoru 2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu. 

2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 82/1 (ostatní plocha), 82/2 (vodní plocha), 
82/3 (ostatní plocha), 86/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Prostějovičky v souladu 
s katastrálním situačním výkresem C.4, který je součástí projektové dokumentace stavby. 

3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby 

4. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních i  
nadzemních vedení v místě stavby. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.  
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu do kolaudace stavby. 

6. Stavba bude provedena dodavatelsky. 
7. Termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, 

včetně jména a adresy osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby, bude 
oznámeno povolujícímu orgánu nejpozději 15dní před zahájením stavby.  

8. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska orgánu územního plánování odboru 
územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, Magistrátu města 
Prostějova ze dne 30.5.2019 pod spis.značkou: OÚPPP/497/2019/Ing.Kou: 
Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je 
přílohou tohoto závazného stanoviska. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství odboru 
životního prostředí Magistrátu města Prostějova ze dne 22.10.2018 pod 
zn.:OŽP/3124/2018Bla: 
Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno 
okolí stavby. 
Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým 
během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném 
stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje. 
Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovávány a na vyžádání 
předloženy. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že 
odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech. 

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do 
významného krajinného prvku vydaného Magistrátem města Prostějova, odborem životního 
prostředí, dne 15.11.2018 pod zn.:OŽP/3316/2018/2223: 
- během prací nesmí dojít k dotčení břehů rybníku nad rámec nezbytných stavebních 

prací, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám. 
Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v 
blízkosti rybníku, 

- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou 
dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,  

- vypouštění rybníku bude prováděno mimo období rozmnožování obojživelníků a jiných 
vodních živočichů, 

- v případě realizace stavby v období, kdy může dojít k ohrožení mlžů, obojživelníků a 
jiných vodních živočichů (včetně snůšek vajíček nebo larev), budou provedena opatření, 
aby nedošlo k negativnímu vlivu stavby na jejich vývoj, příp. bude zajištěn záchranný 
přenos, 

- břehy rybníku budou po ukončení prací upraveny, urovnány a osety travním semenem.  

11. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd 
České republiky, Brno, v.v.i ze dne 19.7.2019 pod zn.:ARÚB/3851/19 DS: 
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Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto 
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, 
nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie 
věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného 
archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody 
uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou 
organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 
22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 
Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický 
výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu 
úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 
nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 
176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

12. Ke kontrolním prohlídkám bude vodoprávní úřad přizván 
- k závěrečné kontrolní prohlídce 

13. Stavba bude dokončena v termínu do 31.12.2021. 

14. Ke kolaudačnímu souhlasu je třeba doložit mimo jiné následující doklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby 
- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných 

souřadnic X,Y v systému S-JTSK 

- prohlášení o shodě a atesty použitých materiálů a výrobků  

- manipulační řád vodního díla 

- kopii stavebního deníku 

- protokol o provedených zkouškách hutnění jednotlivých zásypů  

15. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu. 
 

IV. podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby do kategorie 
technickobezpečnostního dohledu (TBD): 

Kategorie z hlediska TBD                                nezařazuje se 

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními 
díly.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst.1 správního 
řádu): 

Obec Prostějovičky, IČO 00288667, Prostějovičky 67, 798 03  Plumlov 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.4.2019 podal žadatel žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a o 
vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné územní a stavební řízení a vodoprávní řízení ve věci povolení k nakládání 
s povrchovými vodami.  

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neobsahovala podklady nutné pro dostatečné 
posouzení navrhované věci ve smyslu § 94l stavebního zákona, vodoprávní úřad společné 
řízení přerušil a vyzval žadatele k doložení chybějících podkladů. Dne 25.6.2019 byly 
požadované doklady doloženy a ve společném územním a stavebním řízení bylo pokračováno 
spolu s vodoprávním řízením o povolení k nakládání s povrchovými vodami. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a 
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu: 
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- závazné stanovisko orgánu územního plánování odboru územního plánování a památkové 

péče, oddělení územního plánování, Magistrátu města Prostějova ze dne 30.5.2019 pod 
spis. značkou: OÚPPP/497/2019/Ing.Kou 

- závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství vydané odborem životního prostředí 
Magistrátu města Prostějova dne 22.10.2018 pod zn.:OŽP/3124/2018Bla. 

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku 
vydané odborem životného prostředí Magistrátu města Prostějova dne 15.11.2018 pod zn: 
OŽP/3316/2018/2223 

- stanovisko GridServices, s.r.o. Brno ze dne 9.10.2018 pod zn.:5001805566 

- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 9.10.2018 pod 
č.j.:745463/18 

- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON 
Distribuce a.s. vydané E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Prostějov ze dne  9.10.2018 pod 
zn.:D8610-16281279 

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 5.11.2018 pod zn.:PM-32754/2018/5203/Pe 

- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i ze dne 
23.10.2018 pod zn.:ARÚB/5615/18 DS a ze dne 19.7.2019 pod zn.:ARÚB/3851/19 

- vyřešené majetkoprávní vztahy  

- plná moc k zastupování žadatele 

Vlastnické právo k pozemku bylo ověřeno v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dne 
25.7.2019 obdržel vodoprávní úřad vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České 
republiky, Brno, v.v.i ze dne 19.7.2019 pod zn.:ARÚB/3851/19 DS k zahájenému řízení. 

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, oznámil v souladu s ustanovením § 47 
odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení podle § 115 vodního zákona ve věci 
vydání povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona a zahájení 
společného územního a stavebního řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém podle § 
94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu byly 
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Současně stanovil, že ve lhůtě do 
15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a 
účastníci řízení své námitky a připomínky. 

Projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
na stavbu „Revitalizace dolní nádrže v obci Prostějovičky„ zpracoval Ing. Radek Sedláček, 
(ČKAIT 1201371), autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, STAVING engineering, 
s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc v únoru 2019. 

K záměru stavby vydal Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové 
péče, oddělení územního plánování, závazné stanovisko dne 30.5.2019  pod spis. značkou: 
OÚPPP/497/2019/Ing.Kou. 

Vodoprávní úřad posuzoval, zda je umístění stavby v souladu s vydanou územně plánovací 
dokumentací. Předmětná stavba - pozemek p.č. 82/2, k.ú. Prostějovičky se dle Územního plánu 
obce Prostějovičky nachází ve stabilizované ploše „Plochy vodní a vodohospodářské (W)“ a 
pozemky parc.č. 82/1, 82/3, 86/2, k.ú. Prostějovičky, se nachází ve stabilizované ploše „Plochy 
veřejných prostranství (PV)“. Záměr je v těchto plochách stavbou přípustnou. Přípustné využití 
těchto pozemků je jako pozemek vodních ploch, koryt vodních toků a vodních nádrží a jako 
drobné vodní plochy a toky.  
 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a 
s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné zákony a zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených 
závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do 
podmínek rozhodnutí. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace 
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stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke 
zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod 
a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno 
dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení daného záměru 
s Národním plánem povodí Dunaje a plánem dílčího povodí Moravy. Předpokládáme, že 
uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav 
vodního útvaru. Vodní nádrž se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV 1030 
Brodečka (Drahanský potok) od pramene po Ferdinandský (Otaslavický) potok. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Dana Frélichová, Krumsín č.p. 233, 798 03  Plumlov 
ZENERGO Moravia s.r.o., IČO 01619209, Šardice 788, 696 13 Šardice 
Petr Žůrek, Prostějovská č.p. 146, 798 21  Bedihošť 
Vlasta Dohnalová, Luční č.p. 666, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou 
Marketa Hubáčková, Pivín č.p. 168, 798 24  Pivín 
Žaneta Blahoušková, Čechůvská č.p. 264, 798 12  Kralice na Hané 
Bc. Blanka Walterová, Vinohrádky č.p. 538, 798 03  Plumlov 
BIO TOP s.r.o., IČO 26114224, Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice 3 
Státní pozemkový úřad, IČO 1312774, Husinecká 1024/119, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Vlastníci pozemku p.č. 81/65, k.ú. Prostějovičky 

Vlastníkům pozemku p.č. 81/65, k.ú. Prostějovičky, je doručováno veřejnou vyhláškou ve 
smyslu § 25 odst.1 správního řádu, jakož osobám, které nejsou známy. 

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto společného řízení (mimo ty, se 
kterými bylo v tomto řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných 
okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná a 
povolená stavba svým charakterem, polohou, umístěním na pozemku a užíváním se jich 
nedotkne. 

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných 
právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení §§ 81 a násl. správního 
řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo usnesení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Magistrátu 
města Prostějova, odboru životního prostředí.  
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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného 
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným 
orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru 
staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek 
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 
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let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 
Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka 
o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba byla již 
zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou 
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti 
společného povolení. 
Nechá–li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Prostějovičky 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 ve věci a pro 
podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Eva Štachová, referent 
odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova. 

 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
  
Ing. Eva Štachová v.r. 
referent odboru životního prostředí 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek za vydání společného povolení podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl 
zaplacen na účet dne 7.10.2019. 
 

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí): 

 ověřená projektová dokumentace 

 štítek "Stavba povolena" 

 stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou nabytí právní moci 
 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Obdrží: 

a) účastníci řízení ve věci vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami - do vlastních 
rukou: 
1. Obec Prostějovičky, IDDS: 89hbx8i, kterou zastupuje STAVING engineering s.r.o., IDDS: 
ksw4hnp 
 
b) účastníci řízení ve věci vydání společného povolení – do vlastních rukou: 
1. Obec Prostějovičky, IDDS: 89hbx8i, kterou zastupuje STAVING engineering s.r.o., IDDS: 
ksw4hnp 
2. Dana Frélichová, Krumsín č.p. 233, 798 03  Plumlov 
3. ZENERGO Moravia s.r.o., IDDS: vdgt5pj 
4. Petr Žůrek, Prostějovská č.p. 146, 798 21  Bedihošť 
5. Vlasta Dohnalová, Luční č.p. 666, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou 
6. Marketa Hubáčková, Pivín č.p. 168, 798 24  Pivín 
7. Žaneta Blahoušková, Čechůvská č.p. 264, 798 12  Kralice na Hané 
8. Bc. Blanka Walterová, Vinohrádky č.p. 538, 798 03  Plumlov 
9. BIO TOP s.r.o., IDDS: yrtrrvh 
10. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 
c) účastníci řízení - obdrží veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 správního řádu: 
11. vlastníci nemovitosti p.č. 81/65, k.ú. Prostějovičky 
  
d) dotčené orgány: 
12. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, oddělení 
územního plánování 
13. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
14. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství 
  
e) ostatní: 
15. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
16. Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
17. A/A 3x 
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