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Povinný subjekt:  

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov  

 

Žadatel:  

 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
  

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, jako  
stavební úřad ( dále též „správní orgán“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ stavební zákon“) a jako 

povinný subjekt na základě ustanovení § 2 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ zákon o poskytování informací“) Vám na základě 

Vaši žádosti ze dne 27.11.2020, sp.zn. 2020/242275/SU/On, která byla doručena správnímu orgánu dne 

02.12.2020  po dohledání informací prozkoumáním archivních dokumentů, sděluje následující: 

  

Čerpací stanice PHM ( tj. kiosek, úložiště nádrží, přestřešení, komunikace, chodníky, mycí linka, příp. 

elektro, vody, kanalizace, TÚ, SÚ), Lipnická 536, ČSPH “JET“  na parc.č. 6712, 6713/1, 6714/2, 6714/4, 

k.ú. Přerov byla povolena na základě: 

1) stavebního povolení č. 748/93, č.j. 3108/93-SÚ, ze dne 14.09.1993, vč. doplňujícího rozhodnutí 

č.933/93 ze dne 25.10.1993 (vyhověno odvolání ze dne 04.10.1993 ve věci napojení NN), datum 

nabytí právní moci není na rozhodnutí -stavební povolení a taktéž na doplňujícím rozhodnutí 

vyznačen, v rozhodnutí č. 933/93 ze dne 25.10.1993 je v bodě 22 napsáno, že stavební povolení 

nabude právní moci společně s předmětným rozhodnutím podle § 52 zákona č. 71/1967 Sb., zákon 

o správním řízení, účinnost do 31.12.2005. 

2) kolaudační rozhodnutí č. 611/94 ze dne 13.10.1994, č.j. 4596/94-SÚ, právní moc dne 

20.10.1994, rozhodnutí o trvalém provozu bylo vydáno dne 03.05.1995 pod zn: ŽP 2765/95-

235/1-Va, dne 09.01.1995 bylo vydáno pod č.j. vnitř. 2954/94 -Sko Rozhodnutí o přidělení čísla 

popisného  536/I, mycí linka byla kolaudačním rozhodnutím uvedena do zkušebního provozu a to 

do 30.04.1995. 

3) zahájení zemních prací nebylo dohledáno, jelikož spis neobsahuje stavební deník 

4) stavební povolení bylo vydáno dne 14.09.1993, proti němu bylo podáno odvolání, kterému bylo 

vyhověno dne 04.10.1993, Okresní úřad, referát životního prostředí vydal dne 20.10.1994 

kolaudační rozhodnutí, kterým povolil zkušební provoz ČOV do 30.04.1995 (stavby: vodovodní 

řád, kanalizace splašková, dešťová, ČOV, gravitační odlučovač CHP5), uvedení stavby do 

trvalého provozu - okresní hygienik povolil uvést stavbu do trvalého provozu 31.10.1994. 
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