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Ţadatel:
Obec Čelechovice, 751 03 Čelechovice 38, IČ: 00636185

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Obec Čelechovice, IČ: 00636185, 751 03 Čelechovice 38
(dále jen "stavebník") dne 21.7.2010 podal ţádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
"Vodovod Čelechovice"
na pozemku parc. č. 55/4, 55/10, 60/3, 149, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 152/1, 152/2, 155, 158, 167, 176, 178,
184, p. p. k. 59, 60/1, 60/2 v katastrálním území Čelechovice u Přerova, parc. č. 273/3, 907, 993, p. p. k. 819/1,
819/2, 819/3, 819/4, 1006/1 v katastrálním území Kokory. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
Čísla hydrologického pořadí

Olomoucký
Kokory, Čelechovice
Čelechovice u Přerova, Kokory
55/4, 55/10, 60/3, 149, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 152/1, 152/2, 155,
158, 167, 176, 178, 184, p. p. k. 59, 60/1, 60/2 v katastrálním území
Čelechovice u Přerova, parc. č. 273/3, 907, 993, p. p. k. 819/1, 819/2,
819/3, 819/4, 1006/1 v katastrálním území Kokory
4-10-03-129

Stavba obsahuje:
Jedná se o návrh vodovodní sítě v obci Čelechovice. Zajištění dodávky bude probíhat ze stávající vodovodní
sítě obce Kokory, která je zásobena z vodojemu Kokory, 2 x 250 m3 s hladinou 259,25 aţ 263,00 m n.m.
Zástavba v obci je maximálně dvoupodlaţní a nachází se na úrovni cca 245,00 m n.m. Pro napojení zástavby
obce je nutno zajistit hydrodynamický přetlak minimálně 0,15 MPa, proto bude před obcí na trase umístěna
podzemní posilovací AT stanice. Měření spotřeby vody bude zajištěno vodoměrnou šachtou umístěnou na
přivaděči za místem napojení na stávající vodovod. Od místa napojení v obci Kokory je trasa vodovodního
přivaděče navrţena podél komunikace III/43615, kde dochází k podchodu pod vodotečí Kopřivnice. Trasa
dále pokračuje severním směrem podél asfaltové komunikace III/43616 aţ do obce Čelechovice. Kříţení s
komunikacemi i vodotečí budou provedeny formou protlaku. V obci jsou rozvodné řady navrţeny podél
komunikací u zásobovaných nemovitostí, doplněné krátkými přechody komunikace protlaky, pro napojení
druhé strany zástavby. Dimenze přivaděče a hlavního rozvodného řadu je navrţena DN 100, vedlejší
rozvody budou dimenze DN 80. Pro zajištění provozu vodovodu budou na trase osazeny podzemní hydranty
s funkcí kalníků a vzdušníků.
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Členění na stavební objekty:
SO 01 Vodovodní přivaděč
Vodovodní potrubí PE100, SDR11, DN100
Protlak PE DN 200 včetně zápichových jam
Vodárenské šoupátko vč. ovl. soupravy DN 100
Vodárenské šoupátko vč. ovl. soupravy DN 80
Nadzemní hydrant DN 100
Podzemní hydrant DN 80
Vodoměrná skládaná šachta 2,40x1,30 m vč. vodoměrné sestavy
Přemístění stávajícího podzemního hydrantu

692,50 m
2 x 12 m
2 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks

SO 02 Posilovací AT stanice
AT stanice typu DELFIN KaHa - 2-CR-10-6-50-2FMA

1 ks

SO 03 Rozvodné řady
Vodovodní potrubí PE100, SDR11, DN100
Vodovodní potrubí PE100, SDR11, DN 80
Protlak PE DN200 vč. zápichových jam
Vodárenské šoupátko vč. ovl. soupravy DN 100
Vodárenské šoupátko vč. ovl. soupravy DN 80
Podzemní hydrant DN 80

928,50 m
135,50 m
6,0 + 9,0 m
2 ks
8 ks
7 ks

Magistrát města Přerova, odbor zemědělství, příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle §
104 odst. 2 písm. 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"), 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, 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
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlíţet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, odbor zemědělství, úřední dny Po a St
8 -11,15 a 12 - 17).
Vodoprávní úřad dále v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního
vyzývá
ţadatele, aby nejpozději do
23.8.2010
doplnil ţádost o tyto údaje a podklady:
- souhlas příslušného stavebního úřadu
- kopii dokladu o zaplacení správního poplatku
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy k projektové dokumentaci - kříţení vodního toku
Kopřivnice
- smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
k pozemkům p.č. 907 k.ú. Kokory, p.č. 152/1, 152/2 k.ú. Čelechovice u Přerova
- vyjádření správců inţenýrských sítí k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Č. j. 2010/035000/ZEM-Hr

str. 3

Poučení:
Nebude-li ţádost ve stanoveném termínu doplněna, bude řízení dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) a d)
správního řádu zastaveno.
Účastník řízení můţe podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo zaloţené 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 nepřihlíţí.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ivana Hřibová
správní referent
"otisk úředního razítka"
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na Magistrátu města Přerova, Obecním úřadě Čelechovice
a Obecním úřadě Kokory na úřední desce na místě pro to obvyklém. Písemnost musí být vyvěšena způsobem
umoţňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Současně tímto ţádáme Magistrát města Přerova, kancelář primátora, Obecní úřad Čelechovice a Obecní úřad
Kokory o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Oznámení nám
laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Dálkový přístup:…………………

Dálkový přistup:…………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou):
1. Obec Čelechovice, IČ: 00636185, zastoupená starostou obce, IDDS: wd2bmkp
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (doručováni veřejnou vyhláškou):
- účastníci stavebního řízení vymezeni ustanovením § 109 stavebního zákona a účastníci vymezeni
zvláštním předpisem
Dotčené správní úřady (doporučeně):
2. Magistrát města Přerova, IČ 00301825, Stavební úřad, Bratrská č.p. 34, 750 11 Přerov
3. Magistrát města Přerova, IČ 00301825, Odbor ţivotního prostředí, Bratrská č.p. 709/34, 750 02 Přerov
4. Magistrát města Přerova, IČ 00301825, Odbor dopravy, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
5. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 70885940, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
6. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, IČ 71009248, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b
K vyvěšení:
7. Magistrát města Přerova, kancelář primátora - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, 750 02 Přerov 2
8. Obecní úřad Čelechovice, IDDS: wd2bmkp
9. Obecní úřad Kokory, IDDS: mambdkt

