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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
O STAVEBNÍM POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA 

 
Žadatel, město Holešov, IČO 00287172, Masarykova 628, 769 17 Holešov v zastoupení na základě plné 
moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., IČO 26821443, Galašova 158, 753 01 Hranice podáním  
č. j. 10600/2018, ze dne 18.04.2018 požádal o stavební povolení stavby Vodovod Količín. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Městský  úřad  Holešov,  odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení  životního  prostředí, jako 
věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení  

 § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  

 § 10  a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) 

 § 15 odst.  1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavební   řádu, v platném znění 
(dále jen stavební zákon) 

 § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), v 
platném znění 

po  prověření  všech  náležitostí  předložené  žádosti včetně dokladů, podle ustanovení § 6 vyhlášky 
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění   

 
r o z h o d u j e 

podle ustanovení 

 § 15 vodního zákona,  za souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, 

 § 115 stavebního zákona, 
§ 7 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu  
a 

povoluje 
stavbu  vodního   díla 

Vodovod Količín 
 

na pozemcích p. č. 144/17, 250, 245/2, 298/1, 245/1, st. 103, 104/43, 276/1, 225/5, 225/3, st. 29, 296, st. 31, 
101/2, 237, 224, 232, 46, 275, 160, 233, 205/4, 225/2, 227/1, 276/2, 148/9, 228, 148/43, 253/2, 253/1, 226, 
94/1, 95/14, 96/4, 97/4, 229/1, 98, 231, 101/8, 101/10, 101/11, 101/12, 101/13 v k. ú. Količín, obec Holešov, 
Zlínský kraj,  hydrologické pořadí č. 4-12-02-1260-0-00, 4-12-02-1280-0-00, vodní útvar povrchových vod 
Rusava od pramene po tok Roštěnka včetně (ID MOV_1130). 
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Stavba obsahuje: 
Vodovod – je navržena z části zokruhovaná, zčásti větvená vodovodní síť  v Količíně, která bude sloužit 
k zásobování pitnou vodou. Vodovod bude napojen na stávající přivaděč Alexovice – Rymice, vně stávající 
armaturní šachty na pozemku p. č. 144/17 v k. ú. Količín před stávajícím nadzemním hydrantem. Za místem 
napojení bude osazeno šoupě DN 100. Stávající vodoměr v šachtě bude sloužit pro měření odebrané vody 
v Količíně. Na vodovodu budou osazeny podzemní hydranty DN 80. Vodovodní řady budou v jedenácti 
případech kolmo křížit komunikaci, v jednom případě (řad A-4) dojde ke křížení vodního toku. V místech 
křížení komunikací bude vodovod uložen do PE chrániček. Křížení vodního toku bude provedeno 
bezvýkopovou technologií. 
Vodovod bude proveden z potrubí PE 100 RC o celkové délce 3395,4  a bude tvořen následujícími 
vodovodními řady: 
řad A - D 110x10,0 mm, délky 1136,40 m 
řad A-1 - D 90x8,2 mm, délky 360,40 m 
řad A-2 - D 90x8,2 mm, délky 110,40 m 
řad A-3 - D 90x8,2 mm, délky 572,00 m 
řad A-3-1 - D 63x5,8 mm, délky 74,00 m 
řad A-3-2 - D 63x5,8 mm, délky 78,00 m 
řad A-4 - D 90x8,2 mm, délky 184,00 m 
řad A-5 - D 90x8,2 mm, délky 591,00 m 
řad A-6 - D 90x8,2 mm, délky 181,50 m 
řad A-7 - D 90x8,2 mm, délky 107,70 m. 
 
Pro provedení stavby se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude realizována podle předložené a ověřené projektové  dokumentace, kterou vypracoval 

Ing. Petr Matuška, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v lednu 2018.  
2. Stavba bude umístěna na pozemcích na pozemcích p. č. 144/17, 250, 245/2, 298/1, 245/1, st. 103, 

104/43, 276/1, 225/5, 225/3, st. 29, 296, st. 31, 101/2, 237, 224, 232, 46, 275, 160, 233, 205/4, 225/2, 
227/1, 276/2, 148/9, 228, 148/43, 253/2, 253/1, 226, 94/1, 95/14, 96/4, 97/4, 229/1, 98, 231, 101/8, 
101/10, 101/11, 101/12, 101/13 v k. ú. Količín. 

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby termín počátku stavebních prací, název a 
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

4. Stavbu bude provádět právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění vodních děl jako 
předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.  

5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby:  dokončená 
stavba. 

6. Termín dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2020. 
7. Před  zahájením  zemních prací  budou  vytyčeny  stávající inženýrské  sítě. Při křížení  budou 

protokolárně před záhozem předána správcům těchto zařízení. Protokoly budou předloženy při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodoprávnímu úřadu. 

8. Zahájení a ukončení prací bude 7 dnů předem písemně oznámeno Povodí Moravy, s. p., provozu Zlín. 
9. Při realizaci křížení vodního toku bude přizván správce toku, tj. Lesy České republiky, s. p., správa toků 

– oblast povodí Moravy, Vsetín. 
10. Při provádění stavby bude stavebník respektovat podmínky uvedené ve vyjádření obce Rymice, jako 

vlastníka stávajícího vodovodního přivaděče (č. j. 388/2017 ze dne 12.07.2017): 
- Před zahájení připojovacích prací bude přizván oprávněný zástupce vlastníka vodovodu, tj. obce 

Rymice, také zástupce provozovatele vodovodu, tj. VaK Kroměříž, a.s. 
- Napojení bude provedeno tak, aby se  zabánilo případným zlomům potrubí. 
- Po ukončení připojovacích prací  a před zásypem bude ke kontrole připojení přizván oprávněný 

zástupce obce Rymice  a VaK Kroměříž, a.s. 
- Při  připojení na stávající vodovod se bude stavebník řídit stanoviskem provozovatele, tj. Vodovody a 

kanalizace Kroměříž, a.s. 
11. Při provádění stavby bude stavebník respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních správců technické a 

dopravní infrastruktury:                                                                                                                                       
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko ze dne 29.08.2017 pod č. j. 2017-004629: 
- Případné úpravy armaturní šachty pro potřeby napojení navrhované vodovodní sítě budou 

provedeny na náklady stavebníka. 
- Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodního přivaděče PVC 160 a 

stávající kanalizační sítě v zájmovém území (včetně stávajících kanalizačních přípojek). 
- Napojení na vodovodní síť ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze pracovníci VaK 

Kroměříž, a.s., popř. firma oprávněná provádět vodohospodářské stavby a odsouhlasená zástupcem 
VaK Kroměříž, a.s. 
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- K zahájení stavebních prací výstavby vodovodní sítě, ke tlakovým zkouškám a ke kontrole před 
ukončením prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. 

- Je nutné zajistit geodetické zaměření nově vybudované kanalizace dle směrnice VaK Kroměříž, a.s. 
2/2004. 

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení pásma dle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích (v platném znění), dále požadujeme respektovat ochranná pásma 
vodovodu a kanalizace. 

- Dále požadujeme dodržet ustanovení dle  ČSN 75 6101 a ČSN 75 5402, prostorová uspořádání 
podzemních sítí technické vybavenosti a nejmenší dovolené krytí vodovodního a kanalizačního 
potrubí dle ČSN 73 6005. 

- Při úpravě okolního terénu musí být osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově 
upraveného terénu. 

- V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. 
- Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat zařízení VaK Kroměříž, a.s. včetně 

vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. 
- Po ukončení stavebních prací přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. k provedení kontroly správnosti 

osazení vnějších povrchových znaků. 
- K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přiízvat 

zástupce VaK Kroměříž, a. s. 
- E.ON Servisní, s. r. o., vyjádření a souhlas ze dne 31.05.2018 pod č. j. H18502-16253031: 
- Výkopové práce (hranu výkopu) požadujeme provádět min. 3 m od trafostanice, min. 2 m od sloupů 

nadzemního vedení VN.  
- V OP nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně 

dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. 
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v 
nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro 
jednoznačné stanovení jeho polohy. 

- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli 
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při 
vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 
odpovídat příslušným ČSN. 

- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN 
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6t. 
- Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s 

příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme 
objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 

- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou 
dohodou stanoveno jinak. 

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací 
soustavy. 
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GridServices, s.r.o. 

- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD. 
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 09.03.2018 pod č. j. 557830/18: 
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod 

vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby 
platnosti Vyjádření, tj. 09.03.2020, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání 
Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka tohoto Vyjádření, a nebo pokud 
se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém 
území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto 
Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém 
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro 
pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto 
Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo 
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci 
pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace 
stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK. 

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, 
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku 
SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

- Pro účely přeložení SEK tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

- GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 05.04.2018 pod č. j. 5001683801:  
- Křížení a souběh vodovodů s plynárenským zařízení a plynovodními přípojkami (déle jen PZ) musí 

být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. 
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 1m od obrysu PZ. 
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti  150 mm. 
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm. 
- Při křížení PZ z matriálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. 
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu 

potrubí (bude upřesněno na místě stavby). 
- Pokud realizace vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako 

přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech 

dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. 
- Před zahájením prací bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. 
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie 
a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit 
bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, 
sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné 
požádat o nové stanovisko k této změně. 

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.  

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí. 
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- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na 
náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie. 

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.). 

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede 
příslušná provozní oblast.  

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 
vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,TPG 702 01, TPG 702 04. 

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání stavební činnosti. 

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno 
jinak). 

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení. 

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 15.05.2018 pod č. j. 
ŘSZKKM02601/18-228: 

- Podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny ve „Smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu 

č. SML/0312/18,“ která je uzavřena mezi stavebníkem a ŘSZK.   

- Před zahájením prací - stavebník, případně dodavatel stavby zmocněný stavebníkem, požádají 

písemně ŘSZK, MS Kroměříž o předání části silničních pozemků. 

- Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice III/4903 vydá MěU Holešov, odbor dopravní a správní na 

základě žádosti a tohoto vyjádření. 

- V průběhu prováděné akce nebude zbývající část silnice znečišťována, poškozována, ukládán na ní 

výkopek. Po skončení prací bude vozovka a pozemky mimo vozovku uvedeny do původního stavu. 

- Po skončení prací budou místa dotčená stavbou po vstupech do vozovky, do silničních svahů, 

příkopů a do pomocných silničních pozemků  převzata protokolárně zpět. 

- Po skončení prací bude místo po provedené stavbě převzato protokolárně zpět. 
Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

12. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími 
látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou 
volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. 

13. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
14. Stavba  bude  po  dokončení  zaměřena oprávněnou geodetickou  firmou. 
15. Před zahájení užívání  stavby  bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody v rozsahu 

kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, 
odebraného z řešené rozvodné vodovodní sítě a provedeného (včetně odběru) držitelem o osvědčení o 
akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace. 

16. Před zahájení užívání  stavby  budou předloženy doklady prokazující, že pro výstavbu vodovodního řadu 
byly použity materiály určené pro trvalý a styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly 
použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v 
platném znění. 

17. Před vydáním kolaudačního souhlasu předloží stavebník vodoprávnímu úřadu dohodu vlastníků 
vodovodů provozně souvisejících dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích v platném znění (tj. mezi městem Holešov a obcí Rymice). 

18. Současně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník vodoprávnímu úřadu povolení 
k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, příp. smlouvu o jeho provozování. 
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19. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

20. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci podle § 73 správního řádu. 
21. Vodoprávní úřad současně upozorňuje, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního 

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí ( § 119 odst. 1 stavebního zákona ). 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu : 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov  
Jakub Polaštík, Količín 84, 769 01 Holešov 
Petr Polaštík, Količín 84, 769 01 Holešov 
Julie Polaštíková, Količín 84, 769 01 Holešov 
Markéta Habrová, Količín 1, 769 01 Holešov 
Josef Janalík, Palackého 1341/43, 769 01 Holešov 
Roman Škrabala, Količín 140, 769 01 Holešov 
Pavlína Škrabalová, Količín 140, 769 01 Holešov 
Ing. Tomáš Zázvorka, Hrušková 237, Přezletice, 250 73 Jenštějn 
Antonín Matyáš, Količín 37, 769 01 Holešov 
Pavel Sokola, Količín 35, 769 01 Holešov 
Stanislava Sokolová, Količín 35, 769 01 Holešov 
Radomír Hejníček, Rymice 90, 769 01 Holešov 
Anna Hejníčková, Rymice 90, 769 01 Holešov 
TOPTRADE CZECH, spol. s r.o., Palackého 500/42, 769 01 Holešov 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
František Navrátil, Količín 126, 769 01 Holešov 
Zdeňka Navrátilová, Količín 126, 769 01 Holešov 
Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov 
Miroslav Fuksa, Količín 108, 769 01 Holešov 
Lesy České republiky, s. p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
Žofie Podsedníčková, Količín 35, 769 01 Holešov 
 
 
Odůvodnění 
 
Žadatel, město Holešov, IČO 00287172, Masarykova 628, 769 17 Holešov v zastoupení na základě plné 
moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., IČO 26821443, Galašova 158, 753 01 Hranice podáním  
č. j. 10600/2018, ze dne 18.04.2018 požádal o stavební povolení stavby Vodovod Količín. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Městský úřad Holešov, stavební úřad, vydal pro stavbu rozhodnutí o umístění stavby dne 23.01.2018 pod 
č. j. HOL-32727/2017/SÚ/JH. 
 
Vodoprávní úřad  zjistil, že současně se  žádostí nebyly doloženy všechny nezbytné doklady podle 
ustanovení § 94l stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.  
Vodoprávní úřad vyzval žadatele k doplnění dokladů a zároveň usnesením č. j. HOL-14044/2018/ŽP/Ve ze 
dne 17.05.2018 přerušil vodoprávní řízení. Požadované doklady byly vodoprávnímu úřadu předloženy dne 
09.07.2018. 
 
K řízení byly předloženy tyto doklady: 
- projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Petrem Matuškou, autorizovaným inženýrem pro 

vodohospodářské stavby, v lednu 2018 
- plná moc k zastupování ze dne 05.06.2017 
- plán kontrolních prohlídek stavby 
- smlouvy o  právu provést stavbu  
- souhlas vlastníka stávajícího vodovodu (obec Rymice) s napojením ze dne 12.07.2017 pod č. j. 

388/2017 
- Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu, 

souhlas  dle § 15 odst. 2 stavebního zákona č. j. HOL-6990/2018/SÚ/JH ze dne 14.03.2018 
- Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu, 

rozhodnutí o umístění stavby č. j. HOL-32727/2017/SÚ/JH ze  dne 23.01.2018 
- Městský úřad Holešov, koordinované závazné stanovisko ze dne 01.08.2017, č. j. HOL-

18601/2017/ŽP/VK 
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- Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, rozhodnutí o zvláštním užívání silnice ze dne 
04.01.2018 pod č. j. HOL-338/2018/DS/AR 

- Povodí Moravy, s. p., stanovisko ze dne 07.08.2017 pod č. j. PM040070/2017-203/No 
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí  a zemědělství, sdělení ze dne 07.08.2017 pod 

č. j. KUZL 50439/2017  
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí  a zemědělství, stanovisko ze dne 17.07.2017 

pod č. j. KUZL 46431/2017 
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, stanovisko ze dne 07.07.2017 pod 

č. j. KRPZ-74347-1/ČJ-2017-150806 
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., vyjádření ze dne 31.08.2017 pod č. j. 

ARÚB/3628/2017 
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 20.03.2018, č. j. KHSZL 

06251/2018 
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 03.04.2018, č. j. HSZL-1704-

2/KM-2018 
- Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast povodí Moravy, vyjádření ze dne 21.08.2017 pod č. j. 

LCR957/00421/2017 a ze dne 19.10.2017 pod č. j. LCR957/005366/2017 
- E.ON Servisní, s. r. o., vyjádření a souhlas ze dne 05.06.2017 pod č. j. H18502-16183107, ze dne 

20.07.2017 pod č. j. H18502-1611635 a ze dne 31.05.2018 pod č. j. H18502-16253031 
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 09.03.2018 pod č. j. 557830/18 
- GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 05.04.2018 pod č. j. 5001683801 
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko ze dne 29.08.2017 pod č. j. 2017-004629 
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 15.05.2018 pod č. j. 

ŘSZKKM02601/18-228. 
 
Vodoprávní úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 115 vodního zákona a § 109 
stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, tak na 
sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by 
mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení na žadatele, tj. obec 
město Holešov, IČO 00287172, Masarykova 628, 769 17 Holešov, vlastníky pozemků na kterých má být 
stavba provedena a ty kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemeni, tj. žadatel, dále 
Jakub Polaštík, Količín 84, 769 01 Holešov, Petr Polaštík, Količín 84, 769 01 Holešov, Julie Polaštíková, 
Količín 84, 769 01 Holešov, Markéta Habrová, Količín 1, 769 01 Holešov, Josef Janalík, Palackého 1341/43, 
769 01 Holešov, Roman Škrabala, Količín 140, 769 01 Holešov, Pavlína Škrabalová, Količín 140, 769 01 
Holešov, Ing. Tomáš Zázvorka, Hrušková 237, Přezletice, 250 73 Jenštějn, Antonín Matyáš, Količín 37, 769 
01 Holešov, Pavel Sokola, Količín 35, 769 01 Holešov, Stanislava Sokolová, Količín 35, 769 01 Holešov, 
Radomír Hejníček, Rymice 90, 769 01 Holešov, Anna Hejníčková, Rymice 90, 769 01 Holešov, TOPTRADE 
CZECH, spol. s r.o., Palackého 500/42, 769 01 Holešov, Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 
760 01 Zlín, František Navrátil, Količín 126, 769 01 Holešov, Zdeňka Navrátilová, Količín 126, 769 01 
Holešov, Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, Miroslav Fuksa, Količín 108, 769 01 Holešov, Lesy 
České republiky, s. p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Žofie Podsedníčková, Količín 35, 769 
01 Holešov. Dále vodoprávní úřad pojal  za účastníky řízení subjekty, které mají k pozemkům, na kterých má 
být stavba prováděna, věcná práva zatěžující nemovitost, tj. Českomoravská stavební spořitelna, a. s., 
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž, Gen. Svobody 
1190/2, 767 01 Kroměříž, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1, 140 00 
Praha 4, vlastníky  sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním 
stavby dotčeno: vlastníci pozemků p. č. 144/6, 144/18, 144/3, 144/2, 144/16, 144/1, 102/14, st. 128/1, st. 
128/2, 102/5, 102/20, 102/19, 102/18, 102/6, 102/15, st. 169, 102/7, 102/8, 102/17, 102/16, 102/9, st. 170, 
102/14, 102/13, 102/10, 102/11, 102/12, 102/25, 103/3, 69/2, st. 102/2, st.  101, st. 116, st. 115, st. 120, st. 
119, st. 118, st. 100, st. 315, st. 132, st. 131, st. 99, st. 138, 295/4, 295/3, 295/2, 295/1, 298/2, 298/3, st. 
221, 104/40, st. 114, st. 113, st. 112, st. 111, st. 110, st. 109/1, st. 108, st. 107, st. 106, st. 105/1, st. 105/2, 
st. 104, st. 103, st. 98, st. 97, st. 125, st. 124/2, st. 124/1, 23, st. 72/1, 22, st. 26/1, st. 26/2, st. 24/2, st. 24/1, 
st. 23, st. 20/2, st. 20/1, st. 19/2, st. 19/1, st. 18, st. 16, st. 15/2, st. 15/1, st. 14, st. 11, st. 9/2, st. 9/1, st. 89, 
44, 205/3, 47, st. 8, 56/4, 77, st. 78, st. 84, st. 87, st. 140/2, st. 140/1, st. 92, st. 88, st. 86, st. 83, st. 79, st. 
80, 225/1, st. 34, st. 35, st. 38, st. 39/1, st. 39/2, st. 42, st. 43, st. 46, 68, st. 47/2, st. 47/3, 227/3, 69/1, 227/2, 
148/476, 148/27, 156, 155, 69/3, 69/2, 71, 73, 148/13, st. 139, st. 47/1, st. 48/1, 213/2, 148/50, 148/53, 
148/52, 148/54, 154, 153, 152/1, 151/2, 151/1, 150, 148/2, 76/2, 78, 79, 80/2, st. 90, st. 75, st. 74, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, st. 224/1, st. 224/2, st. 95, 91, 92, 93/1, st. 68, 146/65, 146/64, 146/69, 146/14, 146/13, 146/5, 
146/60, 146/4, 146/3, 146/57, st. 137, 146/62, 146/2, 146/58, 146/59, 146/1, 307, st. 51/1, st. 51/3, st. 51/2, 
st. 52, st. 54, st. 55, st. 56/1, st. 57, st. 58, st. 59/1, st. 60, st. 61/1, st. 63, st. 64/1, st. 64/2, st. 65, st. 66, st. 
67, st. 68, 95/1, 95/13, 95/11, 95/7, 95/6, 96/2, 97/1, 97/2, 99/2, 101/4, 101/3, 94/2, st. 150, st. 121, st. 122, 
101/16, 101/15, 101/7, 101/9, st. 27/1, st. 27/2, st. 28, st. 168. Vodoprávní úřad za účastníky řízení pojal také 
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správce dotčené technické infrastrukury: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 
00 Praha 3, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, E.ON Česká republika, s.r.o., 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 
767 01 Kroměříž. 
 
Vodoprávní úřad, oznámil dne 17.07.2018 pod č. j. HOL-20063/2018/ŽP/Ve  všem známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení. Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků 
podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, proto je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu 
účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 
odst. 1 správního řádu; těmto je doručováno jednotlivě. Vzhledem k tomu, že  vodoprávnímu úřadu  byly 
poměry   na  místě  samém  známy a žadatel předložil všechny potřebné doklady v této  věci, upustil 
vodoprávní úřad od ústního jednání a místního šetření. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního 
řádu dal vodoprávní úřad účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a to v termínu 10 
dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny  
námitky dle § 114 stavebního zákona. 
 
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu vodního zákona, 
stavebního zákona, a dalších souvisejících předpisů. Vodoprávní úřad v souladu s § 3 správního řádu 
postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Stavebník předložil všechny 
předepsané doklady. Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Jedná se o 
podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, které jsou uvedeny v 
podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 15 a 16.  Dále vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí 
podmínky dané stanovisky správců dotčené technické a dopravní  infrastruktury a to pod č. 10 a 11. 
Předmětná stavba není umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje. Stavba se částečně nachází na 
pozemku koryta vodního toku přítok 01 Rymického potoka. K žádosti bylo doloženo stanovisko správce 
vodního toku, tj. Lesy České republiky s. p., s. p. Navržená stavba není v rozporu s tímto stanoviskem. 
Podmínky ze stanoviska byly zapracovány do projektové dokumentace a do podmínek tohoto rozhodnutí. 
Dále bylo k žádosti doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Moravy s. p. Dle stanoviska je záměr 
možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude 
mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Účastníci řízení a dotčené orgány  měli možnost  
před vydáním rozhodnutím seznámit se s podklady pro rozhodnutí a to na základě oznámení vodoprávního 
úřadu ze dne 17.07.2018 pod č. j. HOL-20063/2018/ŽP/Ve  a současně jim byla stanovena lhůta pro podání 
námitek.  
 
Za předpokladu splnění podmínek uložených tímto rozhodnutím lze předpokládat, že záměrem nedojde ke 
zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 
Vodoprávní úřad po zvážení všech uvedených okolností zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy 
vodní ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků řízení, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno. 
 
Orientační určení polohy vodního díla je následující:  začátek stavby  (napojení na stávající vodovod) X = 
1152486.91 a Y = 530119.84; konec stavby (řad A-4, VB-8) X = 1152000.94 a Y = 530330.98. 
 
Poučení účastníků  

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu 
Zlínského kraje ve Zlíně. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu se odvolání podává ve lhůtě 15 dnů 
ode dne oznámení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu v Holešově, odboru výstavby, 
rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na 
náklady účastníka sám. Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 
 

 

Otisk úředního razítka 

 

Ing. Hana Vedrová v. r. 
vedoucí oddělení životního prostředí 
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Poplatek: 
Vydání stavebního povolení  je v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm.c)  zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, v platném znění, osvobozeno od správního poplatku. 

 
 
Toto  rozhodnutí musí  být vyvěšeno  na úřední  desce po dobu 15-ti dnů. Po  sejmutí  bude zasláno 
zpět  vodoprávnímu úřadu. 
  
 
Ev. č.: 356/2018 
Vyvěšeno dne: 29. 08. 2018 
Bude sejmuto dne: 14. 09. 2018 
Sejmuto dne:  
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 
753 01 Hranice 
Jakub Polaštík, Količín 84, 769 01 Holešov 
Petr Polaštík, Količín 84, 769 01 Holešov 
Julie Polaštíková, Količín 84, 769 01 Holešov 
Markéta Habrová, Količín 1, 769 01 Holešov 
Josef Janalík, Palackého 1341/43, 769 01 Holešov 
Roman Škrabala, Količín 140, 769 01 Holešov 
Pavlína Škrabalová, Količín 140, 769 01 Holešov 
Ing. Tomáš Zázvorka, Hrušková 237, Přezletice, 250 73 Jenštějn 
Antonín Matyáš, Količín 37, 769 01 Holešov 
Pavel Sokola, Količín 35, 769 01 Holešov 
Stanislava Sokolová, Količín 35, 769 01 Holešov 
Radomír Hejníček, Rymice 90, 769 01 Holešov 
Anna Hejníčková, Rymice 90, 769 01 Holešov 
TOPTRADE CZECH, spol. s r.o., Palackého 500/42, 769 01 Holešov 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
František Navrátil, Količín 126, 769 01 Holešov 
Zdeňka Navrátilová, Količín 126, 769 01 Holešov 
Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov 
Miroslav Fuksa, Količín 108, 769 01 Holešov 
Lesy České republiky, s. p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
Žofie Podsedníčková, Količín 35, 769 01 Holešov 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 
Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž, Gen. Svobody 1190/2, 767 01 Kroměříž 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
vlastníci pozemků p. č. 144/6, 144/18, 144/3, 144/2, 144/16, 144/1, 102/14, st. 128/1, st. 128/2, 102/5, 
102/20, 102/19, 102/18, 102/6, 102/15, st. 169, 102/7, 102/8, 102/17, 102/16, 102/9, st. 170, 102/14, 102/13, 
102/10, 102/11, 102/12, 102/25, 103/3, 69/2, st. 102/2, st.  101, st. 116, st. 115, st. 120, st. 119, st. 118, st. 
100, st. 315, st. 132, st. 131, st. 99, st. 138, 295/4, 295/3, 295/2, 295/1, 298/2, 298/3, st. 221, 104/40, st. 
114, st. 113, st. 112, st. 111, st. 110, st. 109/1, st. 108, st. 107, st. 106, st. 105/1, st. 105/2, st. 104, st. 103, 
st. 98, st. 97, st. 125, st. 124/2, st. 124/1, 23, st. 72/1, 22, st. 26/1, st. 26/2, st. 24/2, st. 24/1, st. 23, st. 20/2, 
st. 20/1, st. 19/2, st. 19/1, st. 18, st. 16, st. 15/2, st. 15/1, st. 14, st. 11, st. 9/2, st. 9/1, st. 89, 44, 205/3, 47, 
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st. 8, 56/4, 77, st. 78, st. 84, st. 87, st. 140/2, st. 140/1, st. 92, st. 88, st. 86, st. 83, st. 79, st. 80, 225/1, st. 
34, st. 35, st. 38, st. 39/1, st. 39/2, st. 42, st. 43, st. 46, 68, st. 47/2, st. 47/3, 227/3, 69/1, 227/2, 148/476, 
148/27, 156, 155, 69/3, 69/2, 71, 73, 148/13, st. 139, st. 47/1, st. 48/1, 213/2, 148/50, 148/53, 148/52, 
148/54, 154, 153, 152/1, 151/2, 151/1, 150, 148/2, 76/2, 78, 79, 80/2, st. 90, st. 75, st. 74, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, st. 224/1, st. 224/2, st. 95, 91, 92, 93/1, st. 68, 146/65, 146/64, 146/69, 146/14, 146/13, 146/5, 146/60, 
146/4, 146/3, 146/57, st. 137, 146/62, 146/2, 146/58, 146/59, 146/1, 307, st. 51/1, st. 51/3, st. 51/2, st. 52, st. 
54, st. 55, st. 56/1, st. 57, st. 58, st. 59/1, st. 60, st. 61/1, st. 63, st. 64/1, st. 64/2, st. 65, st. 66, st. 67, st. 68, 
95/1, 95/13, 95/11, 95/7, 95/6, 96/2, 97/1, 97/2, 99/2, 101/4, 101/3, 94/2, st. 150, st. 121, st. 122, 101/16, 
101/15, 101/7, 101/9, st. 27/1, st. 27/2, st. 28, st. 168. 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad  Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova  450, 767 01 Kroměříž 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, obor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


