MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov
Spis.:/Skart.znak:
Počet listů/stran:
NAŠE ZN.:
Č.j.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

231.2 / A5
1/2
OŽP/1351/2019
PVMU 63045/2019 40

*S00AX02I3N7Q*
S00AX02I3N7Q

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Ing. Jana Oulehlová
582 329 480
jana.oulehlova@prostejov.eu
7. 5. 2019

INFORMACE
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Domy Výšovice s.r.o., IČO 06147071, V polích 4392/7, 796 01 Prostějov 1
(dále jen „stavebník“) podala dne 23. 4. 2019 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje stavební povolení podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a §
15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), o provedení stavby:
Domy Výšovice – IS
vodovodní a kanalizační řad
na pozemku parc. č. 226/9, 226/11, 226/69, 226/68, 226/67, 226/66 a 476/3 v katastrálním
území Výšovice.
Popis záměru:
Projektová dokumentace řeší napojení lokality novostaveb rodinných domů v obci Výšovice na
vodovod a splaškovou kanalizaci.
Vodovodní řad:
Jedná se o vodovodní řad z potrubí PE100 SDR11 DN 80 (řad A délky cca 300,03 m, řady A1A4 každý délky cca 35 m). Na trase řadu A osazeny dva hydranty, trasy řadů A1-A4 ukončeny
vždy podzemním hydrantem. Z vodovodních řadů vysazeny odbočky veřejných částí přípojek
PE 100 DN 32 (délky cca 7-10 m), ukončené vodoměrnými šachtami na veřejném pozemku.
Kanalizační řad:
Jedná se o řad splaškové kanalizace z potrubí PVC KG DN 250. Kanalizační řad rozdělen na
dva úseky (řad A délky 91 m, řad B 140 m včetně odbočení k jednotlivým domům). Na
kanalizačním řadu osazeny kanalizační šachty Wavin Tegra 1000. Odbočky veřejných částí
kanalizačních přípojek ukončeny v kanalizačních šachtách Wavin Tegra 315.
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, jako speciální stavební úřad
podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) stavebního zákona a místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), podle § 116 odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Poučení:
U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se stavebníkem
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení. Veřejnoprávní
smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který je vyžadováno závazné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po
dobu 8 dnů.

Ing. Jana Oulehlová
referent odboru životního prostředí

Informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy musí být vyvěšena po dobu
nejméně 8 dnů na úřední desce Magistrátu města Prostějova a obce Výšovice, a to též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:…………………….

Sejmuto dne:…………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

