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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností 
speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. 2. písmene c), § 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. 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., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 
6. 12. 2022 podalo 

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, Veveří, 602 00  Brno 2 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 15 vodního zákona a § 115 
odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e  

platnost stavebního povolení č.j. PVMU 144116/2019 40, spis.zn. OŽP/2818/2019 ze dne 
12. 11. 2019 ke stavbě vodního díla: 

Hloučela, Hamry - posouzení stability koryta 
návrh úprav a stabilizačních objektů 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 759/1, 1331 v katastrálním území Hamry, a to do 

31. 3. 2025. 

Ostatní text a podmínky původního rozhodnutí č.j. PVMU 144116/2019 40, zn. OŽP/2818/2019 
ze dne 12. 11. 2019 zůstávají v platnosti, bezezměny. 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, Veveří, 602 00  Brno 2 
 

Odůvodnění: 

Dne 6. 12. 2021 2021 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na 
výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 
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Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad dne 23. 12. 2021 
oznámil přípisem pod č.j. PVMU 167307/2021 40, zn. OŽP/3082/2021 zahájení řízení o 
prodloužení platnosti stavebního povolení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a 
stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány závazná stanoviska. 

Vodoprávní úřad se zabýval stanovením účastníků řízení. Účastníky stavebního řízení byli 
stanoveni v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu a dle § 109 stavebního zákona. Na základě 
výše uvedeného dospěl vodoprávní úřad k závěru, že účastníky řízení jsou kromě žadatele 
dále: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská 
753/120, Hodolany, Olomouc; Moravský rybářský svaz, z.s., IČ 00434159, Soběšická 1325/83, 
61400 Husovice, Brno; Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Prostějov, IČO 00557218, 
Mánesova 4290/1, 79601 Prostějov; Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČO 47921129, Okružní 
880, 79841 Kostelec na Hané; Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 
13000 Praha – Žižkov; INSTA CZ s.r.o., IČO 25374311, Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 
77900 Olomouc; MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 41, 779 00 
Olomouc; E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6, České Budějovice 7, 370 01  
České Budějovice 1; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 
2681/6, 13000 Praha 3; GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 60200 Brno. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám: 
pozemky parc. č. 81, 759/2, 759/3, 759/4, 759/5, 759/6, 759/7, 759/8, 759/9, 759/12, 759/13, 
745/1, 745/2, 32/1, 32/2, 29, 216/1, 1332, 1329, 1327, 1313, 121/1, 121/2, 120, 118, 1052, 104, 
101 v katastrálním území Hamry; pozemky parc. č. st. 66, 29/1, 20, 1/3, 19, 18 v katastrálním 
území Hamry. 

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručuje správní orgán písemnosti v řízení 
v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 
správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Vlastníci sousedních pozemků jsou identifikování 
parcelním číslem pozemku. Dotčeným orgánům, účastníkům řízení, vlastníkům a 
provozovatelům technické infrastruktury se doručuje jednotlivě.  

Vlastnická práva k pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem na katastru nemovitostí. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Ke stavbě již bylo vydáno stavební povolení zn. OŽP 2818/2019, č.j. PVMU 144116/2019 40 
dne 12. 11. 2019, které vydal Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí. Termín pro 
dokončení stavby byl stanoven do 31. 12. 2020.  

Žadatel sdělil vodoprávnímu úřadu, že stavbu doposud nebylo možné zahájit z důvodu 
nedostatku finančních prostředků pro realizaci, a proto požádal o prodloužení platnosti 
stavebního povolení. O prodloužení platnosti stavebního povolení bylo požádáno před pozbytím 
platnosti povolení. Termín pro dokončení stavby nebylo možné prodloužit, jelikož o jeho 
prodloužení bylo požádáno po uplynutí lhůty (31. 12. 2020). 

Vodoprávní úřad může ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona prodloužit na odůvodněnou 
žádost stavebníka platnost stavebního povolení. Vodoprávní úřad posoudil důvody, pro které 
nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, 
zůstaly nezměněny a nebyly shledány důvody, které by bránili prodloužení platnosti povolení, 
vodoprávní úřad žádosti vyhověl. 

V rámci předmětné stavby nedochází k žádným projektovým změnám, ostatní podmínky 
stavebního povolení zůstávají nezměněny. Žádost byla podána včas, před uplynutím platnosti 
povolení stavby. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním 
zákonem a zvláštními předpisy a realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané 
oblasti za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností.  

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

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

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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, ve lhůtě 15-ti 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. Podané 
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláním 
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá stavební povolení platnosti, jestliže stavba 
nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 
Magistrát města Prostějova a Městský úřad Plumlov vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po 
dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního 
prostředí Magistrátu města Prostějova. 

 

Oprávněnými úředními osobami pro vedení tohoto správního řízení jsou: 

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci a pro podpis 
písemností v rámci vedeného správního řízení Mgr. Adéla Skoupilová, referent odboru životního 
prostředí Magistrátu města Prostějova. 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 
Mgr. Adéla Skoupilová v.r. 
referent odboru životního prostředí 
 
 

Toto rozhodnutí 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, ve znění pozdějších 
předpisů položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 24. 2. 2022. 

 
Obdrží: 

a) účastníci řízení do vlastních rukou - žadatel: 
1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
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b) ostatní účastníci řízení do vlastních rukou: 

2. Město Plumlov, IDDS: s5kbbz7 
3. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn 
4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, IDDS: z49per3 
5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
6. Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Prostějov, IDDS: vys8ne9 
7. Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87 
8. INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i 
9. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n 
10. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
12. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
13. Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz 

  

c) ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými 
právy k sousedním pozemkům nebo stavbám): 

14. vlastníci pozemků parc. č. 81, 759/2, 759/3, 759/4, 759/5, 759/6, 759/7, 759/8, 759/9, 
759/12, 759/13, 745/1, 745/2, 32/1, 32/2, 29, 216/1, 1332, 1329, 1327, 1313, 121/1, 
121/2, 120, 118, 1052, 104, 101 v katastrálním území Hamry; pozemky parc. č. st. 66, 
29/1, 20, 1/3, 19, 18 v katastrálním území Hamry 
 

d) dotčené orgány: 
15. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů 
16. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství 
17. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
18. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy 
19. Město Plumlov, stavební úřad, IDDS: s5kbbz7 
20. Magistrát města Prostějova - vývěska 
21. Město Plumlov - vývěska 

 

e) ostatní: 

22. Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov, IDDS: m49t8gw 
23. A/A 3x 
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