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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

Žadatel, Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice, IČO: 00287407, v zastoupení na 
základě plné moci Ing. Janem Hladišem, nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov,                            
IČO: 04283821 podáním č.j. 29061/2018, ze dne 18.10.2018 požádal o společné povolení 
na stavbu „ZTV LECHOTICE“ na pozemcích p.č. st. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), 1050 
(ostatní plocha), 1067 (ostatní plocha), 1070 (orná půda) a 1071/1 (orná půda) v katastrálním 
území Lechotice. Dne 09.11.2018 bylo řízení přerušeno do 31.12.2018 pod                                     
č.j. HOL-31307/2018/ISÚ/rs a žadatel byl vyzván výzvou k doplnění žádosti dne 09.11.2018 
pod č.j. HOL-31311/2018/ISÚ/rs. Dne 14.11.2018 byly doklady doplněny. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic, jako 
věcně a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) podle 
ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), 
v platném znění, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen „stavební zákon“), v platném znění a § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v platném znění, 
ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal v souladu s ustanovením § 94o 
stavebního zákona žádost o společné povolení pro výše uvedenou stavbu podle § 94j až 94p 
stavebního zákona a § 9 a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhlášky“). 
Speciální stavební úřad podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 9 a 18c vyhlášky  
 

vydává společné povolení stavby 
 

ZTV LECHOTICE 
 

na pozemcích p.č. st. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), 1050 (ostatní plocha), 1067 (ostatní 
plocha), 1070 (orná půda) a 1071/1 (orná půda) v katastrálním území Lechotice. 

Obec Lechotice 
Lechotice 100 
768 52 Míškovice  
IČO: 00287407 
 
 
v zastoupení 
 
Ing. Jan Hladiš 
nám. Svobody 1317/19 
769 01 Holešov 
IČO: 04283821 
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Stavba obsahuje:  
Stavební objekt: SO 02 Komunikace vozidlová a zpevněné plochy 
Jedná se o novou místní obslužnou komunikaci zpřístupňující nově zastavěné území, která 
bude ukončena slepě. Jedná se o obousměrnou dvoupruhovou silniční komunikaci v šířce 
vozovky 6,00 m lemovanou silničními obrubami ABO 2-15 do betonového lože, která je 
doplněna úvratí pro možnost otočení vozidel, např. technických služeb. Délky navržené 
silniční komunikace jsou: větev A v délce 214,0 m, větev A1 v délce 196,0 m, větev A2 
v délce 86,0 m, větev A3 v délce 90,0 m a větev A4 v délce 100,0 m. Konstrukce 
komunikace je v celkové skladbě tl. 410 mm a to: štěrkodrť tř.B 0-63 v tl. 150 mm, štěrkodrť 
tř.A 0-32 v tl. 150 mm, infiltrační asfaltový postřik 2,0 kg/m2, asfaltobeton pro podkladní 
vrstvy tl. 70 mm, spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m2 a asfaltobeton pro obrusné vrstvy v               
tl. 40 mm. Příčný sklon vozovek je 2,5%. Komunikace bude odvodněna typovými 
prefabrikovanými uličními vpustěmi s kalištěm. Dále budou vybudovány nové chodníky o 
šířce min. 1,50 m podél komunikace. Celková skladba chodníku je v tl. 230 - 270 mm a to: 
kamenivo F 0-63 v tl. 150 mm, jemná štěrkodrť F 4-8 v tl. 40 mm a betonová dlažba v tl. 40 
mm a v místě sjezdů bude v tl. 80 mm. Chodníky budou lemovány chodníkovým obrubníkem 
ABO 16-10 do betonového lože. Příčný sklon chodníku je 2,0%. Dešťové vody z chodníků 
budou odváděny do zelených ploch.  
Součástí tohoto řízení není dopravní značení. 

 
Podmínky: 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích číslo p.č. st. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), 
1050 (ostatní plocha), 1067 (ostatní plocha), 1070 (orná půda) a 1071/1 (orná půda) 
v katastrálním území Lechotice tak, jak je zakresleno v situačním výkresu – zákres 
stavby do snímku KN v měřítku 1:500, který je založen ve spisu stavby na speciálním 
stavebním úřadě. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, 
kterou zpracoval Ing. Jan Hladiš, IČO: 04283821, sídlo zhotovitele: Nám. Svobody 
1317/19, 769 01 Holešov a autorizoval Ing. Tomáš Olša ČKAIT 1202125, č. zakázky 
2017, arch. č. 201702 z 1/2018, případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu. 

3. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba po 
dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky uvedené v § 156 
stavebního zákona. 

6. Při provádění stavby budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů a 
účastníků řízení uvedené v těchto vyjádřeních a stanoviscích: 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov,130 00 Praha 

3, vyjádření č.j.: 538314/18 ze dne 14.02.2018, 
- E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření        

č.j. H18502-16233065 ze dne 21.02.2018, 
- E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

vyjádření č.j. vyjádření  č.j. L4570-16235839 ze dne 27.02.2018, 
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, 

stanovisko č.j.: 2018-005430 ze dne 07.03.2018, 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko č.j. č.j. 

5001669614 ze dne 12.03.2018, 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko č.j. č.j. 

5001711741 ze dne 25.04.2018. 
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Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.  
7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště 

štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do 
vydání kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, 
aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. 

8. Stavebník po nabytí právní moci společného povolení, před zahájením stavebních 
prací, předloží speciálnímu stavebnímu úřadu doklad o tom, že stavebníkem zvolený 
zhotovitel je oprávněn v souladu s § 160 stavebního zákona provádět stavbu.  

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit 
ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, 
požární bezpečnosti a civilní ochrany. 

10. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavbu bude provádět jako zhotovitel jen 
stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění 
stavby stavbyvedoucím. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, 
k jejíž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou 
držiteli takového oprávnění (§160 stavebního zákona). 

11. Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými odpady 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zajistit jejich 
třídění a následné předání oprávněné osobě. 

12. Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační 
zařízení na využívání stavebních odpadů. Ostatní nevyužitelné stavební odpady lze 
předat pouze té oprávněné osobě, která provozuje zařízení k odstraňování odpadů. 

13. Při provádění stavby nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek. Případné 
škody na své náklady stavebník odstraní či plnohodnotně nahradí. 

14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavebních prací. 
15. Stavba bude dokončena do 01.03.2021.  
16. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. 
17. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník stavebnímu 

úřadu tyto fáze výstavby: celkové dokončení stavby. 
18. Žadatel zajistí, aby před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby byly provedeny a 

vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 
19. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů 

předem. 
20. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží žadatel mimo jiné doklady o předání 

stavebních odpadů oprávněné osobě, provozující zařízení k využívání nebo 
odstraňování odpadů. 

21. Dále k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena dokumentace skutečného 
provedení stavby, pokud při jejím provádění nedošlo k podstatným odchylkám oproti 
vydanému stavebnímu povolení (§ 121 stavebního zákona). 

22. Stavba může být užívána podle § 122 stavebního zákona pouze na základě 
kolaudačního souhlasu. Nebo podle § 122a kolaudačního řízení. Souhlas nebo 
kolaudační rozhodnutí vydá na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad. 

23. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 
zákona správního řádu, v platném znění). 

24. Časový plán: stavba musí být zahájena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, jinak stavební povolení pozbude platnosti. 
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Speciální stavební úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků 
parcela p.č. st. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), 1050 (ostatní plocha), 1067 (ostatní 
plocha), 1070 (orná půda) a 1071/1 (orná půda) v katastrálním území Lechotice. Na základě 
výsledku vedeného řízení, předložené projektové dokumentace a stanovisek dotčených 
orgánů další území vlivy umísťované stavby nebude dotčeno. 
Ke stavbě vydal Městský úřad Holešov, Útvar územního plánování dne 25.07.2018 pod             
č.j.: HOL-10918/2018/ŽP/VK Závazné stanovisko orgánu územního plánování. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice, IČO: 00287407. 
 
Odůvodnění: 
Žadatel, Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice, IČO: 00287407, v zastoupení na 
základě plné moci Ing. Janem Hladišem, nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov,                            
IČO: 04283821 podáním č.j. 29061/2018, ze dne 18.10.2018 požádal o společné povolení 
na stavbu „ZTV LECHOTICE“ na pozemcích p.č. st. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), 1050 
(ostatní plocha), 1067 (ostatní plocha), 1070 (orná půda) a 1071/1 (orná půda) v katastrálním 
území Lechotice. Dne 09.11.2018 bylo řízení usnesením č.j. HOL-31307/2018/ISÚ/rs 
přerušeno do 31.12.2018 a žadatel byl vyzván výzvou č.j. HOL-31311/2018/ISÚ/rs 
k doplnění žádosti dne 09.11.2018. Dne 14.11.2018 byly doklady žadatelem doplněny. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Speciální stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 94k stavebního 
zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, jak 
na sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na 
nich, která by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Zjistil, že navržená stavba svým 
umístěním a provedením nemůže ohrozit ani omezit práva k dalším sousedním pozemkům a 
stavbám na nich a proto stanovil okruh účastníků řízení na stavebníka, kterým je Obec 
Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice, IČO: 00287407 a současně je obcí, na jejímž 
správním území má být požadovaný záměr uskutečněn a také vlastník pozemku parcela 
číslo 1050, 1067, 1070 a 1071/1 v k.ú. Lechotice, na kterém je stavba rovněž umístěna. Dále 
speciální stavební úřad pojal za účastníky řízení Miroslava Spevaka, nám. 3. května č.p. 
1572, 765 02 Otrokovice 2 a Ing. Danielu Šístkovou, nám. 3. května č.p. 1572, 765 02 
Otrokovice 2 – vlastníci pozemku parcela číslo st.130, v k.ú. Lechotice, na kterém je stavba 
umístěna. Dále jako sousední vlastník jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast 
povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 
08 Hradec Králové jako správce vodního toku Racková. Dále pak byli pojati za účastníky 
řízení správci sítí technického vybavení a to - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 
00 Brno, E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha a Vodovody a 
kanalizace, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž. Dále pak byla pojata společnost E.ON 
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, která má v evidenci 
katastru nemovitostí vedeno k pozemkům p.č. st.130 a 1067 v k.ú. Lechotice věcné 
břemeno, Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, která má 
v evidenci katastru nemovitostí vedeno k parcele číslo st.130 v k.ú. Lechotice zástavní právo 
smluvní. Speciální stavební úřad dále určil účastníky řízení, kteří budou obesláni veřejnou 
vyhláškou a to vlastníci sousedních pozemků p.č. 375/17, 375/18, 382, 385/4, 385/10, 
385/22, 385/25, 385/28, 385/30, 577/1, 589/1, 1051, 1066, 1068, 1069, 1077, 1071/2, 
1071/3, 1071/4, 1071/5, 1071/6, 1071/7, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1071/11, 1071/12 
1071/13, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1072/4, 1072/5, 1072/6, 1072/7 a 1072/8 vše 
v katastrálním území Lechotice. 

Opatřením č.j. HOL-33124/2018/ISÚ/rs ze dne 28.11.2018 speciální stavební úřad oznámil 
zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy 
poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a 
stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání 
a místního šetření. Stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 15-ti dnů od 
doručení oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení, jinak k nim nemusí 
být přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.  

Posouzení záměru žadatele dle § 94o stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu 
s požadavky: 

a) Tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů – navrhovaná stavba je 
v souladu s ustanovením stavebního zákona a současně s vyhláškou č. 501/2006 
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Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění, umístění stavby 
vyhovuje podmínkám daným citovanou vyhláškou. 

b) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavba je 
připojena na stávající dopravní infrastrukturu, architektonické ztvárnění a materiálové 
řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním v předmětném území, 
navržená stavba tak není v rozporu s požadavky příslušných právních norem. 

c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona – do 
dokumentace stavby byla stanoviska v řízení spolupůsobících dotčených orgánů 
zapracována v plném rozsahu, podmínky dané těmito stanovisky byly dokumentací 
splněny, navržená stavba je v souladu s požadavky spolupůsobících dotčených 
orgánů. 

Speciální stavební úřad dále dle § 94o odst.2 stavebního zákona ověřil, že: 
a) Dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu – projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem 
– ke stavbě je zajištěn stávající příjezd a stavba tak bude napojena na sítě 
technického vybavení. 

 
Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení: 
Městský úřad Holešov, Koordinované závazné stanovisko, č.j.:HOL-10918/2018/ŽP/VK ze 
dne 25.07.2018, 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního 
prostředí, Rozhodnutí  souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, č.j.:HOL-
20931/2018/ŽP/VK ze dne 23.07.2018, 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, stanovisko č.j.: KRPZ-
128505-1/ČJ-2018-150806 ze dne 14.11.2018, 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Kroměříž, závazné stanovisko č.j. HSZL-1739-
2/KM-2018 ze dne 03.04.2018, 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j.: KHSZL 03678/2018 ze 
dne 19.02.2018, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, vyjádření č.j.: 538314/18 ze dne 
14.02.2018, 
E.ON Servisní, s.r.o., Otrokovice, vyjádření  č.j. H18502-16233065 ze dne 21.02.2018, 
E.ON Česká republika, s.r.o., Otrokovice, vyjádření  č.j. L4570-16235839 ze dne 27.02.2018, 
GridServices, s.r.o., Brno, stanovisko č.j. 5001669614 ze dne 12.03.2018, 
GridServices, s.r.o., Brno, stanovisko č.j. 5001711741 ze dne 25.04.2018, 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko č.j.: 2018-005430 ze dne 07.03.2018, 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, 
vyjádření č.j.: LCR957/002339/2018 ze dne 06.04.2018. 

Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, 
nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu. 

Speciální stavební úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a konstatuje, že stavba 
včetně napojení na dopravní infrastrukturu nebude mít nepříznivé účinky na budoucí využití 
stavby. 
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Speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení hodnotil všechny 
předložené důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a v jejich vzájemné 
souvislosti, v souladu s ustanoveními správního řádu. Při svém hodnocení vycházel 
z kladných stanovisek spolupůsobících dotčených orgánů, jejichž podmínky byly 
zkoordinovány a zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

Ve společném územním a stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou 
žádost o vydání společného povolení podle § 94o stavebního zákona. Projednal ji 
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy 
veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků 
řízení. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. 

Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. 

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a 
povolení stavby, proto rozhodl za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí 
uvedených. 
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle § 81 správního řádu do 15-ti dnů ode 
dne jeho doručení a to u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství, podáním u Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního 
prostředí, oddělení investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 
37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 
v jakém rozsahu je napadá a v čem je spatřován rozpor s právním předpisem nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radka Stratilová  
referent odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí 
oddělení investic 
Městského úřadu Holešov 
 
Poznámka pro stavebníka: 
Ověřenou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí 
právní moci rozhodnutí, tj. cca 20 dní po obdržení tohoto rozhodnutí. 
 
Poplatek: 
Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) 
osvobozen od správního poplatku, dle položky 17 a 18 – osvobození. 
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Informace pro investora: 
Zájmy ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesního a půdního fondu a 
hospodaření v lesích a ochrany státní památkové péče nejsou záměrem dotčeny. 

Pokud při provádění stavebních prací dojde k omezení provozu na silnici III. třídy, je žadatel 
povinen požádat Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní o přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích, kdy je nutné společně se žádostí předložit návrh 
přechodné úpravy provozu odsouhlasený Policií ČR Dopravní inspektorát Kroměříž. 

Katastrální území, na kterém se předmětná stavba nachází, je třeba považovat za území 
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění. Při veškerých zemních pracích je tedy nutno dodržet ustanovení výše 
citovaného zákona o státní památkové péči. 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce 

 
 
Ev.č.: 20/2019 
Vyvěšeno dne: 03.01.2019 
Bude sejmuto dne: 21.01.2019 
Sejmuto dne: 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v 
návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je 
rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad 
Holešov. 
 
 
 
Obdrží 

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) - b) stavebního zákona (doručenkou):   

Obec Lechotice, Lechotice č.p. 100, 768 52 Míškovice u Holešova 
Ing. Jan Hladiš, nám. Svobody č.p. 1317/19, 769 01 Holešov (v zastoupení) 
 
Účastníci řízení dle § 94k písm. c) - d) stavebního zákona (doručenkou):   

Miroslav Spevak, nám. 3. května č.p. 1572, 765 02 Otrokovice 2 
Ing. Daniela Šístková, nám. 3. května č.p. 1572, 765 02 Otrokovice 2 
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové 8 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice 1 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice 1  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1  
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Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):  

sousední pozemky: p.č. 375/17, 375/18, 382, 385/4, 385/10, 385/22, 385/25, 385/28, 385/30, 
577/1, 589/1, 1051, 1066, 1068, 1069, 1077, 1071/2, 1071/3, 1071/4, 1071/5, 1071/6, 
1071/7, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1071/11, 1071/12 1071/13, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 
1072/4, 1072/5, 1072/6, 1072/7 a 1072/8 vše v katastrálním území Lechotice. 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova č.p. 628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor VRŽP, oddělení stavebního řádu, Masarykova č.p. 628, 769 
01 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor VRŽP, oddělení životního prostředí, Masarykova č.p. 628, 769 
01 Holešov 
Městský úřad Holešov, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 
760 01 Zlín 1 
 

K vyvěšení: 

Městský úřad Holešov, Odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Obecní úřad Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


