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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

USNESENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PROVEDENÍ ÚKONU 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, IČ: 65993390 zastoupeno na základě plné moci VIAPONT, 
s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 46995447 zastoupena na základě plné moci Ing. Petrem Uchytilem, Chmelnice 2792/20, 628 
00 Brno, IČ: 18139019 (dále jen „žadatel“) dne 09.12.2019, požádal o prodloužení lhůty k provedení úkonu v řízení o vydání 
stavebního povolení stavby: 
 

„DÁLNICE D 49 (DŘÍVE RYCHLOSTNÍ SILNICE  R 49) 
Stavba 4901 Hulín – Fryšták“ 

 
 
na pozemcích p.č. 313/1, 313/2, 313/6, 316/15, 316/22, 316/24, 431/1, 506/25, 506/27, 506/28, 508/17 a pozemek PK 313, PK 
316, PK 463, vše v katastrálním území Třebětice. 
 
Stavba obsahuje: 
Stavební objekt: SO 124 Chodník Alexovice 
Stavební objekt: SO 185 Provizorní komunikace Všetuly - Zahnašovice 
 
Městský úřad Holešov, odbor investic, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) 
“) podle ustanovení  § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“) v platném znění do 30.04.2014,  § 10 a 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), v platném znění do 31.12.2014, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění do 31.03.2015 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 do 
30.04.2014, v probíhajícím stavebním řízení obdržel žádost žadatele o prodloužení lhůty k provedení úkonu v řízení o vydání 
stavebního povolení z níže uvedeného důvodu, a proto v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 správního řádu 

 
p r o d l u ž u j e 

 
do 31.12.2020 

 
lhůtu určenou výzvou k doplnění žádosti č.j. HOL-2109/2016/DS/482/AR ze dne 27.01.2016 a usnesením č.j. HOL-
2110/2016/DS/482/AR ze dne 27.01.2016, následně usnesením č.j.: HOL-13846/2016/ISÚ/rs ze dne 29.06.2016, z důvodu 
doložení podkladů podle výzvy č.j.: HOL-2109/2016/DS/482/AR ze dne 27.01.2016, následně usnesením o prodloužení lhůty 
k provedení úkonu č.j.: HOL-10009/2018/ISÚ/rs ze dne 18.04.2018 z důvodu změny územního rozhodnutí a poté následně 
usnesením o prodloužení lhůty k provedení úkonu č.j.: HOL-34558/2018/ISÚ/rs ze dne 23.04.2019 z důvodu změny územního 
rozhodnutí. 
Speciální stavební úřad bude v řízení pokračovat ve smyslu § 65 odst. 2 správního řádu, jakmile pominou překážky, pro které 
bylo řízení přerušeno.  
Pokud nebudou výše uvedené doklady ve stanovené lhůtě doloženy, bude podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení 
zastaveno. 
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Odůvodnění: 
Žadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, IČO: 65993390 zastoupeno na základě plné moci 
VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno, IČO: 46995447 zastoupena na základě plné moci Ing. Petrem Uchytilem, Chmelnice 
2792/20, 628 00 Brno,         IČO:18139019 podáním č.j. 34558/2018, ze dne 11.12.2018, požádal o prodloužení lhůty 
k provedení úkonu v řízení o vydání stavebního povolení stavby „Dálnice D 49 (dříve rychlostní silnice R 49) Stavba 4901 Hulín 
– Fryšták“, Stavební objekty: SO 124 Chodník Alexovice a SO 185 Provizorní komunikace Všetuly - Zahnašovice na pozemcích 
p.č. 313/1, 313/2, 313/6, 316/15, 316/22, 316/24, 431/1, 506/25, 506/27, 506/28, 508/17 a pozemek PK 313, PK 316, PK 463, 
vše v katastrálním území Třebětice. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 109 
stavebního zákona, kdy účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, vlastník pozemku, na 
kterém má být stavba prováděna a vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Speciální stavební úřad zjistil, že navržená stavba svým charakterem nemůže ohrozit ani 
omezit vlastnická ani jiná věcná práva k dalším sousedním pozemkům a stavbám na nich. Proto stanovil okruh účastníků řízení 
takto: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha1, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, Vodovody a 
kanalizace, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 11 Kroměříž, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov, Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice, 
SŽDC, s.o. OŘ Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ČEPRO a.s., 
Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, Egeria, o.s., Miroslav 
Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, SOPUR-spolek na ochranu a podporu udržitelného rozvoje, z.s., Přátelství 264/2c, 
736 01 Havířov-Životice, Exekutorský úřad Pelhřimov, JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, 393 01 Pelhřimov, dále byli za 
účastníky řízení pojati vlastníci sousedních pozemků, tj. vlastníci pozemků p.č. 207/1, 207/18, 207/19, 207/20, 207/21, 218/1, 
218/2, 218/3, 313/10, 313/33, 316/16, 316/17, 434/20, 506/1, 506/24, 506/26, 506/29, 506/30, 506/31, 506/32, 506/33, 506/34, 
506/35, 508/14 a 508/16, vše v k.ú. Třebětice. 

Speciální stavební úřad oznámil dne 08.04.2014 veřejnou vyhláškou                                     č.j.:HOL-6033/2014/DS/AR/174/sp-z 
zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu a nařídil lhůtu  10-ti dnů, do které mohli účastníci podat námitky či 
připomínky.  

Do stavebního řízení se dne 09.04.2014 přihlásilo občanské sdružení Egeria, o.s., Obchodní 1325, 765 02 Otrokovice (dále jen 
„Egeria, o.s.“). Speciální stavební úřad přiznal účast občanskému sdružení Egeria v zahájeném správním řízení pod č.j.: HOL-
6033/2014/DS/AR/174/sp-z. 

Dne 23.04.2014 se dostavil zástupce Egeria, o.s. k nahlédnutí do spisu. O nahlédnutí do spisu byl sepsán protokol.  

Speciální stavební úřad obdržel dne 05.05.2014 vyjádření ke stavebnímu řízení, které podala Obec Pravčice, Pravčice 46, 768 
24 Hulín, ohledně budoucího vlastnictví objektů. Upozornila, že nebude vlastníkem stavebního objektu SO 206 – Most na polní 
cestě  SO 152 přes R49 a části stavebního objektu SO 152 Polní cesta Pravčice – Količín na k.ú. Količín a že bude vlastníkem 
části stavebního objektu SO 152 Polní cesta Pravčice – Količín, která bude na k.ú. Pravčice.  
Dále Obec Pravčice upozornila, že usnesením č. 24/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Pravčice dne 27.2.2014 neschválila 
převzetí stavebního objektu Rychlostní silnice R49 (nyní Dálnice D49), stavba 4901 Hulín – Fryšták SO 203 – Most na polní 
cestě SO 151 přes R49, do vlastnictví a majetkové správy obce Pravčice. Jelikož stavební objekty SO 203 a SO 151 nejsou 
součástí tohoto stavebního řízení, speciální stavební úřad k těmto připomínkám nepřihlíží. 

Dne 06.05.2014 obdržel speciální stavební úřad vyjádření č.1 sdružení Egeria, o.s.. ke stavebnímu řízení stavby „Rychlostní 
silnice R49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“ (nyní dálnice D49), kterým mělo být povoleno 28 stavebních objektů, č.j. HOL-
6033/2014/DS/AR/174/sp-z. 

Speciální stavební úřad obdržel dne 15.05.2014 také žádost žadatele o zpět vzetí uvedených stavebních objektů (C 124 
Chodník Alexovice, C 842 Rekultivace silnice III/43824, C 843 Rekultivace silnice III/xxx Zahnašovice – Martinice). Na základě 
doplnění  spisu o nové dokumenty a na základě obdržené žádosti o zpět vzetí speciální stavební úřad dne 21.05.2014 pod č.j.: 
HOL-9423/2014/DS/AR/174/sp-z sdělil veřejnou vyhláškou seznámení s podklady pro rozhodnutí a nařídil lhůtu 7 dnů od 
doručení, do které mohli účastníci řízení podat připomínky či námitky.  

Dne 27.05.2014 se dostavil zástupce sdružení Egeria, o.s. k nahlédnutí do spisu. O nahlédnutí do spisu byl sepsán protokol.  

Dne 12.06.2014 obdržel speciální stavební úřad vyjádření č.2 sdružení Egeria, o.s.. ke stavebnímu řízení stavby „Rychlostní 
silnice R49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“ (nyní dálnice D49), kterým má být povoleno 28 stavebních objektů, č.j. HOL-
9423/2014/DS/AR/174/sp-z. 

Protože se během řízení vyskytly nové skutečnosti, které bránily vydání stavebního povolení, speciální stavební úřad v souladu 
s § 45 odst. 2 správního řádu vyzval  výzvou k doplnění žádosti č.j.: HOL-12313/2014/DS/AR/174/sp-v ze dne 25.06.2014 
žadatele k doplnění žádosti a stavební řízení do doby doložení podkladů v souladu s § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu 
přerušil usnesením o přerušení stavebního řízení pod č.j.: HOL-12315/2014/DS/AR/174/sp-př ze dne 25.06.2014.  

Jelikož se žadateli nepodařilo všechny požadované doklady shromáždit, požádal dne 29.9.2014 o prodloužení lhůty do 
28.2.2015 výše zmíněné výzvy k doplnění žádosti. Lhůta byla usnesením č.j.: HOL-18600/2014/DS/AR/174/sp-př dne 1.10.2014 
prodloužena do 28.02.2015. 

Žadatel doložil doklady pro stavební řízení dne 26.02.2015.  

Žadatel dne 26.02.2015 požádal o vyloučení stavebních objektů: SO 112 Přeložka silnice II/432 Třebětice, SO 113 Přeložka 
silnice III/4907 Třebětice – Količín, SO 183 Provizorní komunikace II/432 ze společného řízení. Po prozkoumání žádosti a 
s ohledem na skutečnosti (nutná změna územního rozhodnutí) bylo žadateli vyhověno a stavební objekty: SO 112 Přeložka 
silnice II/432 Třebětice, SO 113 Přeložka silnice III/4907 Třebětice – Količín, SO 183 Provizorní komunikace II/432 byly 
v souladu s ust. § 140 odst. 3 správního řádu, usnesením č.j.: HOL–4765/2015/DS/58/AR ze dne 23.03.2015 vyloučeny ze 
společného stavebního řízení a budou řešeny v samostatném stavebním řízení.  
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V předložené žádosti ze dne 26.02.2015 žadatel zároveň požádal o přerušení stavebního řízení na uvedené stavební objekty: 
SO 112 Přeložka silnice II/432 Třebětice, SO 113 Přeložka silnice III/4907 Třebětice – Količín, SO 183 Provizorní komunikace 
II/432 s odůvodněním na nutnou změnu územního rozhodnutí na tyto stavební objekty. Na základě této žádosti a po 
prozkoumání dokladů bylo stavební řízení na předmětné stavební objekty přerušeno v souladu s § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu, usnesením pod č.j.: HOL-6758/2015/DS/58/AR dne 25.03.2015. Speciální stavební úřad dne 25.03.2015 v souladu s § 36 
odst. 3 správního řádu, veřejnou vyhláškou pod č.j.: HOL-6759/2015/DS/58/AR, seznámil s podklady pro rozhodnutí a nařídil 
lhůtu do 12-ti dnů od doručení, do které se mohli účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.  

Dne 21.04.2015 se dostavil zástupce sdružení Egeria, o.s. k nahlédnutí do spisu. O nahlédnutí do spisu byl sepsán protokol.  

Dne 22.04.2015 obdržel speciální stavební úřad vyjádření č.3 sdružení Egeria, o.s.. ke stavebnímu řízení stavby „Rychlostní 
silnice R49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“ (nyní dálnice D49), kterým má být povoleno 25 stavebních objektů, č.j. HOL-
6756/2015/DS/58AR.  

Speciální stavební úřad obdržel dne 21.05.2015 žádost žadatele o přerušení stavebního řízení s ohledem na skutečnost, že ke 
dni 01.04.2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který vyžaduje pro stavební řízení 
aktuální závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR s potvrzením platnosti předchozích stanovisek k dokumentaci 
EIA (viz. § 9a zákona). Po posouzení žádosti speciálním stavebním úřadem bylo stavební řízení v souladu s § 64 odst. 1 písm. 
c správního řádu, dne 29.05.2015 přerušeno pod č.j.:HOL-11033/2015//DS/58/AR do 31.01.2016, tj. do doby vyřešení 
předběžné otázky ve smyslu ust. § 57 správního řádu.  

Dne 20.01.2016 požádal žadatel o prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro stavební řízení. S odůvodnění žádosti je zřejmé, 
že žadatel požádal Ministerstvo životního prostředí a doložil podklady pro ověřovací a verifikační stanovisko EIA na příslušný 
úřad Ministerstva životního prostředí. Doposud však nebylo žadateli vydáno žádné stanovisko a proto žadatel požádal o 
prodloužení lhůty do 30.06.2016. Na základě odůvodněné žádosti bylo žadateli vyhověno dne 27.01.2016 vydaným usnesením 
o přerušení stavebního řízení pod č.j.:HOL-1593/2016/DS/482/AR do 30.06.2016. 

A následně dne 10.06.2016 požádal žadatel o další prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro stavební řízení. Z odůvodnění 
žádosti je zřejmé, že žadatel požádal Ministerstvo životního prostředí a doložil podklady pro ověřovací a verifikační stanovisko 
EIA na příslušný úřad Ministerstva životního prostředí. Doposud však nebylo žadateli vydáno žádné stanovisko a proto žadatel 
opět požádal o prodloužení lhůty do 31.12.2017. Na základě odůvodněné žádosti bylo žadateli vyhověno dne 29.06.2016 
usnesením o prodloužení lhůty k provedení úkonu v souladu s § 39 odst.2 správního řádu, pod č.j. HOL-13846/2016/ISÚ/rs, kdy 
byla stanovena lhůta do 31.12.2017.  

Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí“), ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno příslušným úřadem – Ministerstvem životního prostředí dne 
22.11.2016 pod č.j.: 63881/ENV/16. Úplný text tohoto závazného stanoviska, včetně dokumentů pořízených v průběhu 
posuzování, byl v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyvěšen na úřední desce Ministerstva 
životního prostředí. V elektronické podobě jsou tyto dokumenty zveřejněny na těchto stránkách: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP001X. 

Žadatel doplnil dne 08.02.2017 Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí pod č.j. 
63881/ENV/16 ze dne 22.11.2016 vydané Ministerstvem životního prostředí, vydanému dle § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Tímto došlo k odstranění nedostatku dle usnesení č.j. HOL-
13846/2016/ISÚ/rs ze dne 29.06.2016 a dne 27.02.2017 obdržel speciální stavební úřad Závazné stanovisko k ověření změn 
prioritního dopravního záměru. 

Žadatel dne 08.02.2017 taktéž požádal o vyloučení stavebního objektu SO 124 Chodník Alexovice a dne 06.03.2017 dále 
požádal o vyloučení stavebního objektu SO 185 Provizorní komunikace Všetuly - Zahnašovice. Po prozkoumání žádostí a 
s ohledem na skutečnosti (nutná změna územního rozhodnutí) bylo žadateli vyhověno a stavební objekty SO 124 Chodník 
Alexovice a SO185 Provizorní komunikace Všetuly – Zahnašovice,  usnesením č.j.: HOL-7552/2017/ISÚ/rs ze dne 08.03.2017 
byly vyloučeny a dál se povede samostatné řízení těchto objektů. Řízení těchto objektů bylo přerušeno č.j.:HOL-
1593/2016/DS/482/AR do 30.06.2016, následně prodloužena lhůta usnesením č.j. HOL-13846/2016/ISÚ/rs ze dne 29.06.2016 
do 31.12.2017.  

Dne 22.12.2017 požádal žadatel o prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro stavební řízení. S odůvodnění žádosti je zřejmé, 
že změna územního rozhodnutí do dnešního dne nebyla vydána, proto speciální stavební úřad této žádosti vyhovuje a 
prodlužuje lhůtu k provedení úkonu do 31.12.2018 usnesením č.j.: HOL-10009/2018/ISÚ/rs. 

Dne 11.12.2018 požádal žadatel o prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro stavební řízení. S odůvodnění žádosti je zřejmé, 
že změna územního rozhodnutí do dnešního dne nebyla vydána, proto speciální stavební úřad této žádosti vyhovuje a 
prodlužuje lhůtu k provedení úkonu tímto usnesením do 31.12.2019. 

Dne 09.12.2019 požádal žadatel o prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro stavební řízení. S odůvodnění žádosti je zřejmé, 
že změna územního rozhodnutí do dnešního dne nebyla vydána, proto speciální stavební úřad této žádosti vyhovuje a 
prodlužuje lhůtu k provedení úkonu tímto usnesením do 31.12.2020. 

Vzhledem k tomu, že prodloužením lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků, speciální stavební úřad na 
základě žádosti účastníka řízení tuto lhůtu podle ustanovení § 39 odst. 2 správního řádu přiměřeně prodlužuje. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto usnesení se lze odvolat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru 
dopravy a silničního hospodářství. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu se odvolání podává ve lhůtě 15 dnů ode dne 
oznámení tohoto usnesení prostřednictvím Městského úřadu v Holešově, odboru investic. Podle § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  
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Radka Stratilová 
referent odboru investic 
Městského úřadu Holešov 

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

 
 
Ev.č.: 488/2019 
Vyvěšeno dne: 12.12.2019 
Bude sejmuto dne:30.12.2019 
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 zákona 
č. 500/2004 Sb. (správní řád) 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 podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha zastoupeno na základě plné moci VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 
602 00 Brno a zastoupena na základě plné moci Ing. Petrem Uchytilem, Chmelnice 2792/20, 628 00 Brno. 
 
Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se 
veřejnou vyhláškou): 
Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha  
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
Vodovody a kanalizace, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 11 Kroměříž  
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice 
SŽDC, s.o. OŘ Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
ČEPRO a.s., Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc  
Egeria, o.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice 
SOPUR-spolek na ochranu a podporu udržitelného rozvoje, z.s., Přátelství 264/2c, 736 01 Havířov-Životice 
Exekutorský úřad Pelhřimov, JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, 393 01 Pelhřimov 
- sousední pozemky: p.č. 207/1, 207/18, 207/19, 207/20, 207/21, 218/1, 218/2, 218/3, 313/10, 313/33, 316/16, 316/17, 434/20, 
506/1, 506/24, 506/26, 506/29, 506/30, 506/31, 506/32, 506/33, 506/34, 506/35, 508/14 a 508/16, vše v k.ú. Třebětice. 
  
Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě: 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, DS: OVM, 9gsaax4 
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1, DS: OVM,  n75aau3 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, DS: OVM, w6thp3w  
Hasičský záchranný sbor ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín, DS: OVM, z3paa5u 
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc DS: OVM, 5mjaatd 
Krajská hygienická stanice ZK, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, DS: OVM, xwsai7r 
Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, tř. T. Bati 21, 
761 90 Zlín, DS: OVM, scsbwku 
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628., 769 17 Holešov   
Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, 769 17 Holešov   
Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 
K vyvěšení: 
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu úřadu se žádostí o vyvěšení: 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Obecní úřad Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov, DS: OVM, 366b3wq 
 
Na vědomí: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, DS: PO, zjq4rhz 
VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno, DS: PO, zcuaert 

 


