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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  

 

R O Z H O D N U T Í  O  U M Í S T Ě N Í  S T A V B Y  
 

Dne 22.3.2019 podala Obec Ludslavice, IČ 00287466, Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice u Holešova žádost o 
vydání rozhodnutí o umístění stavby: Veřejné osvětlení a datová síť SEK, Ludslavice – IV. Etapa Náves na 
pozemcích: stavební parcela číslo 22 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 92 (zastavěná plocha 
a nádvoří), stavební parcela číslo 101 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 116 (zastavěná 
plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 130 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 2 (ostatní 
plocha), pozemková parcela číslo 9/2 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 13/3 (ostatní plocha), pozemková 
parcela číslo 30 (zahrada), pozemková parcela číslo 31/3 (zahrada), pozemková parcela číslo 31/6 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 32/9 (zahrada), pozemková parcela číslo 32/11 (zahrada), pozemková parcela číslo 
32/28 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/1 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/2 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 90/3 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/4 (zahrada), pozemková parcela číslo 91 
(zahrada), pozemková parcela číslo 99/4 (zahrada), pozemková parcela číslo 100 (ostatní plocha), pozemková 
parcela číslo 101/1 (zahrada), pozemková parcela číslo 101/2 (zahrada), pozemková parcela číslo 104/2 (orná 
půda), pozemková parcela číslo 272/64 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/72 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 272/73 (zahrada), pozemková parcela číslo 272/74 (ostatní plocha), pozemková parcela 
číslo 272/75 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/76 (zahrada), pozemková parcela číslo 272/78 (orná 
půda), pozemková parcela číslo 272/79 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 284/4 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 289 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 347 (ostatní plocha) a pozemková 
parcela číslo 380 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ludslavice. 

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako stavební 
úřad příslušný dle ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) posoudil žádost podle § 79 a § 90 stavebního zákona a po 
jejím přezkoumání a na základě výsledku vedeného řízení podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění (dále jen „vyhláška“) vydává 

 
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Veřejné osvětlení a datová síť SEK, Ludslavice – IV. Etapa Náves 

na pozemcích: stavební parcela číslo 22 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 92 (zastavěná 
plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 101 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 116 
(zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 130 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 
2 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 9/2 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 13/3 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 30 (zahrada), pozemková parcela číslo 31/3 (zahrada), pozemková parcela číslo 31/6 
(zahrada), pozemková parcela číslo 32/9 (zahrada), pozemková parcela číslo 32/11 (zahrada), pozemková 
parcela číslo 32/28 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/1 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/2 (ostatní 
plocha), pozemková parcela číslo 90/3 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/4 (zahrada), pozemková parcela 
číslo 91 (zahrada), pozemková parcela číslo 99/4 (zahrada), pozemková parcela číslo 100 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 101/1 (zahrada), pozemková parcela číslo 101/2 (zahrada), pozemková parcela číslo 
104/2 (orná půda), pozemková parcela číslo 272/64 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/72 (ostatní 
plocha), pozemková parcela číslo 272/73 (zahrada), pozemková parcela číslo 272/74 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 272/75 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/76 (zahrada), pozemková parcela 
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číslo 272/78 (orná půda), pozemková parcela číslo 272/79 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 284/4 
(ostatní plocha), pozemková parcela číslo 289 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 347 (ostatní plocha) a 
pozemková parcela číslo 380 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ludslavice. 
Dnem podání žádosti bylo územní řízení zahájeno. 

   

Druh a účel umísťované stavby: 

Liniová stavba – veřejné osvětlení a datová síť SEK.  

 

Stavba obsahuje: 

Předmětem stavby jsou rozvody veřejného osvětlení, které budou provedeny zemním kabelem CYKY 4x10mm2, 
na dně výkopu pod kabelovým ložem bude v celé délce trasy uložen páskový zemnič FeZn 30/4mm, jako ochrana 
před nebezpečným dotykem. Jednotlivé části nového vedení VO budou řešeny vždy jedním samostatným 
paprskem ze stávajícího kabelového vedení páteřního rozvodu VO, odbočením ze svorkovnice stávajícího 
osvětlovacího stožáru, v celkové délce trasy nového kabelového vedení VO 1.260 m a 37 ks osvětlovacích bodů. 
Dále bude provedeno osvětlení fasády kostela 3 ks LED reflektorů na ocelových stožárech. 
Rozvody datové sítě SEK budou provedeny páteřními optotrubkami HDPE Silicore 40/33, doplněnými HDPE 
trubičkami mikrojet, pro budoucí zatažení optických kabelů. Trubky budou uloženy v zemní rýze, společně 
s kabelovým vedením VO, v trasách patrných z projektové dokumentace. Celková délka trasy nové datové sítě 
SEK bude 1.659 m. 
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Stavební úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků stavební parcela číslo 22 
(zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 92 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 101 
(zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 116 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 
130 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 2 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 9/2 
(ostatní plocha), pozemková parcela číslo 13/3 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 30 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 31/3 (zahrada), pozemková parcela číslo 31/6 (zahrada), pozemková parcela číslo 32/9 
(zahrada), pozemková parcela číslo 32/11 (zahrada), pozemková parcela číslo 32/28 (zahrada), pozemková 
parcela číslo 90/1 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/2 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 90/3 
(zahrada), pozemková parcela číslo 90/4 (zahrada), pozemková parcela číslo 91 (zahrada), pozemková parcela 
číslo 99/4 (zahrada), pozemková parcela číslo 100 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 101/1 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 101/2 (zahrada), pozemková parcela číslo 104/2 (orná půda), pozemková parcela číslo 
272/64 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/72 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/73 
(zahrada), pozemková parcela číslo 272/74 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/75 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 272/76 (zahrada), pozemková parcela číslo 272/78 (orná půda), pozemková parcela 
číslo 272/79 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 284/4 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 289 
(ostatní plocha), pozemková parcela číslo 347 (ostatní plocha) a pozemková parcela číslo 380 (ostatní plocha) 
vše v katastrálním území Ludslavice na nichž je stavba umístěna.  

Na základě výsledku vedeného řízení, předložené projektové dokumentace a stanovisek dotčených orgánů další 
území vlivy umisťované stavby nebude dotčeno. 

Stavba je přípustná z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska 
cílů a úkolů územního plánování. Ke stavbě vydal v rámci koordinovaného stanoviska Městský úřad Holešov, 
Útvar územního plánování dne 4.3.2019 pod č.j. HOL-34706/2018/ŽP/VK závazné stanovisko orgánu územního 
plánování. 
Stavba je přípustná z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska 
cílů a úkolů územního plánování. 
 
 

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcela číslo 22 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební 
parcela číslo 92 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 101 (zastavěná plocha a nádvoří), 
stavební parcela číslo 116 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 130 (zastavěná plocha a 
nádvoří), pozemková parcela číslo 2 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 9/2 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 13/3 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 30 (zahrada), pozemková parcela 
číslo 31/3 (zahrada), pozemková parcela číslo 31/6 (zahrada), pozemková parcela číslo 32/9 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 32/11 (zahrada), pozemková parcela číslo 32/28 (zahrada), pozemková parcela číslo 
90/1 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/2 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 90/3 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 90/4 (zahrada), pozemková parcela číslo 91 (zahrada), pozemková parcela číslo 
99/4 (zahrada), pozemková parcela číslo 100 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 101/1 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 101/2 (zahrada), pozemková parcela číslo 104/2 (orná půda), pozemková parcela 
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číslo 272/64 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/72 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/73 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 272/74 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/75 (ostatní plocha), pozemková parcela 
číslo 272/76 (zahrada), pozemková parcela číslo 272/78 (orná půda), pozemková parcela číslo 272/79 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 284/4 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 289 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 
347 (ostatní plocha) a pozemková parcela číslo 380 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ludslavice tak, jak je 
zakresleno na situačním výkrese v měřítku 1:2500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

2. Pro stavbu budou navrženy výrobky, konstrukce a stavební materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba po dobu 
předpokládané existence bude splňovat požadavky uvedené v § 156 stavebního zákona. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky z vyjádření správců sítí technického vybavení: E.ON Distribuce, a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 10.1.2019 pod č.j. H18502-16297734, GridServices, s.r.o., Plynárenská 
č.p. 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice ze dne 17.1.2019 pod č.j. 5001846793, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., 
Kojetínská č.p.3666, 767 11 Kroměříž ze dne 34.1.2019 pod č.j. 2019-006685, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 pod č.j. 500980/19 ze dne 4.1.2019. 

5. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, odd. majetkové správy, 
Kotojedy č.p. 56, 767 23 Kroměříž ze dne 18.12.2018 pod č.j. ŘSZKKM12451/18-228. 

6. Sloupy se svítidly veřejného osvětlení budou umístěny ve vzdálenosti nejméně 0,5 m od kraje vozovek dotčených 
komunikací. 

7. Za účelem kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník tyto fáze výstavby: dokončenou stavbu.  

8. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.2019. 

9. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 
stavebního zákona lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. 

 

 

 

 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 
řád): 

Obec Ludslavice, Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice u Holešova   
Jaroslav Valčík, Roštění č.p. 234, 768 43 Kostelec u Holešova 
Jaroslav Valčík, Ludslavice č.p. 59, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jana Valčíková, Ludslavice č.p. 59, 768 52 Míškovice u Holešova 
Antonín Žůrek, Racková č.p. 291, 760 01 Zlín 1 
Bedřiška Žůrková, Racková č.p. 291, 760 01 Zlín 1 
Miloš Gaja, Ludslavice č.p. 75, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jiřina Adámková, Sportovní č.p. 1490, 769 01 Holešov 
Jarmila Seidlová, Ludslavice č.p. 94, 768 52 Míškovice u Holešova 
Vojtěch Bařinka, Ludslavice č.p. 103, 768 52 Míškovice u Holešova 
Žaneta Bařinková, Ludslavice č.p. 103, 768 52 Míškovice u Holešova 
Římskokatolická farnost Ludslavice, Ludslavice č.p. 157, 768 52 Míškovice u Holešova 
Alena Hradilová, Ludslavice č.p. 74, 768 52 Míškovice u Holešova 
Ing. Marie Pařízková, Pražská č.p. 144, 252 02 Jíloviště 
Monika Sigmundová, Ludslavice č.p. 130, 768 52 Míškovice u Holešova 
Božena Přikrylová, Ludslavice č.p. 130, 768 52 Míškovice u Holešova 
Vlastimil Matuška, Ludslavice č.p. 129, 768 52 Míškovice u Holešova 
Lubomír Holotík, Ludslavice č.p. 131, 768 52 Míškovice u Holešova 
Ing. Jiří Herodes, Ludslavice č.p. 133, 768 52 Míškovice u Holešova 
Vlasta Herodesová, Ludslavice č.p. 133, 768 52 Míškovice u Holešova 
Lukáš Rafaja, Ludslavice č.p. 168, 768 52 Míškovice u Holešova 
Michaela Rafajová, Ludslavice č.p. 168, 768 52 Míškovice u Holešova 
Roman Hubáček, Ludslavice č.p. 150, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jana Hubáčková, Ludslavice č.p. 150, 768 52 Míškovice u Holešova 
Radomír Kojecký, Ludslavice č.p. 25, 768 52 Míškovice u Holešova 
Ivana Kojecká, Ludslavice č.p. 25, 768 52 Míškovice u Holešova 
Pavel Nevřala, Ludslavice č.p. 86, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jana Nevřalová, Ludslavice č.p. 86, 768 52 Míškovice u Holešova 
Roman Kojecký, Ludslavice č.p. 167, 768 52 Míškovice u Holešova 
Martin Kojecký, Ludslavice č.p. 159, 768 52 Míškovice u Holešova 
Miroslava Procházková, Ludslavice č.p. 122, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jan Zálešák, Santražiny č.p. 343, 760 01 Zlín 1 
Lenka Adamíková, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jiří Kojecký, Ludslavice č.p. 173, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jarmila Kojecká, Ludslavice č.p. 173, 768 52 Míškovice u Holešova 
Zdeněk Pospíšil, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Ludmila Pospíšilová, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Zdeněk Pospíšil, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Lukáš Tománek, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Josef Volný, Ludslavice č.p. 147, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jindřiška Volná, Ludslavice č.p. 147, 768 52 Míškovice u Holešova 
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Věra Hubáčková, Ludslavice č.p. 146, 768 52 Míškovice u Holešova 
Marcela Matulová, Ludslavice č.p. 145, 768 52 Míškovice u Holešova 
Vladimír Kořínek, Ludslavice č.p. 144, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jarmila Kořínková, Ludslavice č.p. 144, 768 52 Míškovice u Holešova 
Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4  
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4   
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5   
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4   
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3   
NOVOSADY, stavební bytové družstvo, Tovární č.p. 31, 769 01 Holešov   
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 

Odůvodnění: 

Dne 22.3.2019 podala Obec Ludslavice, IČ 00287466, Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice u Holešova žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby: Veřejné osvětlení a datová síť SEK, Ludslavice – IV. Etapa Náves na pozemcích: stavební 
parcela číslo 22 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 92 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 
101 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 116 (zastavěná plocha a nádvoří), stavební parcela číslo 130 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 2 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 9/2 (ostatní plocha), 
pozemková parcela číslo 13/3 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 30 (zahrada), pozemková parcela číslo 31/3 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 31/6 (zahrada), pozemková parcela číslo 32/9 (zahrada), pozemková parcela číslo 32/11 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 32/28 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/1 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/2 (ostatní 
plocha), pozemková parcela číslo 90/3 (zahrada), pozemková parcela číslo 90/4 (zahrada), pozemková parcela číslo 91 
(zahrada), pozemková parcela číslo 99/4 (zahrada), pozemková parcela číslo 100 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 
101/1 (zahrada), pozemková parcela číslo 101/2 (zahrada), pozemková parcela číslo 104/2 (orná půda), pozemková parcela 
číslo 272/64 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/72 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/73 (zahrada), 
pozemková parcela číslo 272/74 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 272/75 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 
272/76 (zahrada), pozemková parcela číslo 272/78 (orná půda), pozemková parcela číslo 272/79 (ostatní plocha), pozemková 
parcela číslo 284/4 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 289 (ostatní plocha), pozemková parcela číslo 347 (ostatní 
plocha) a pozemková parcela číslo 380 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ludslavice. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 85 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 nemůže ohrozit 
ani omezit práva k dalším sousedním pozemkům a stavbám na nich a proto stanovil okruh účastníků řízení dle § 85 odst. 1, 
písm. a) a b) stavebního zákona na žadatele a obec, na jejímž správním řízení má být požadovaný záměr uskutečněn a to 
Obec Ludslavice IČ 00287466, Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice a současně vlastníka pozemků dotčených stavbou 
pozemková parcela číslo 13/3, 100, 284/4 a 380 vše v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm.  
Dále stavební úřad dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pojal za účastníky řízení další vlastníky pozemků, na kterých 
má být záměr také uskutečněn. Těmito jsou: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 
01 Zlín 1 – pověřená hospodařit se svěřeným majetkem kraje v jehož vlastnictví je pozemek pozemková parcela číslo 289 
v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Jaroslav Valčík, Roštění č.p. 234, 768 43 Kostelec u Holešov – vlastník 
pozemku stavební parcela číslo 22 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Jaroslav Valčík, Ludslavice č.p. 59, 768 
52 Míškovice a Jana Valčíková, Ludslavice č.p. 59, 768 52 Míškovice – věcné břemeno užívání  stavebního pozemku parcela 
číslo 22 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Antonín Žůrek, Racková č.p. 291, 760 01 Zlín a Bedřiška Žůrková, 
Racková č.p. 291, 760 01 Zlín – spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 92 v katastrálním území Ludslavice a stavby na 
něm, Miloš Gaja, Ludslavice č.p. 75, 768 52 Míškovice – vlastník pozemku stavební parcela číslo 101 v katastrálním území 
Ludslavice a stavby na něm, Jiřina Adámková, Sportovní č.p. 1490, 769 01 Holešov – vlastník pozemku stavební parcela číslo 
116 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Jarmila Seidlová, Ludslavice č.p. 94, 768 52 Míškovice – věcné břemeno 
užívání  stavebního pozemku parcela číslo 116 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Vojtěch Bařinka, Ludslavice 
č.p. 103, 768 52 Míškovice a Žaneta Bařinková, Ludslavice č.p. 103, 768 52 Míškovice – spoluvlastníci pozemku stavební 
parcela číslo 130 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Římskokatolická farnost Ludslavice, Ludslavice č.p. 157, 
768 52 Míškovice – vlastník pozemku pozemková parcela číslo 2 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a 
sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela číslo 13 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Hradilová Alena, 
Ludslavice č.p. 74, 768 52 Míškovice – vlastník pozemku pozemková parcela číslo 9/2 v katastrálním území Ludslavice a stavby 
na něm a sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela číslo 100 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Ing. 
Marie Pařízková, Pražská č.p. 144, 252 02 Jíloviště – vlastník pozemku pozemková parcela číslo 30 v katastrálním území 
Ludslavice a stavby na něm, Monika Sigmundová, Ludslavice č.p. 130, 768 52 Míškovice – vlastník pozemku pozemková 
parcela číslo 31/3 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela číslo 
180 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Božena Přikrylová, Ludslavice č.p. 130, 768 52 Míškovice – věcné 
břemeno užívání  pozemkového pozemku parcela číslo 31/3 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Vlastimil 
Matuška, Ludslavice č.p. 129, 768 52 Míškovice – vlastník pozemku pozemková parcela číslo 31/6 v katastrálním území 
Ludslavice a stavby na něm a sousedních (hraničících) pozemků stavební parcela číslo 32 a 179 v katastrálním území 
Ludslavice a stavby na něm, Lubomír Holotík, Ludslavice č.p. 131, 768 52 Míškovice – vlastník pozemku pozemková parcela 
číslo 32/9 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela číslo 181 
v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Ing. Jiří Herodes, Ludslavice č.p. 133, 768 52 Míškovice a Mgr. Vlasta 
Herodesová, Ludslavice č.p. 133, 768 52 Míškovice – spoluvlastníci pozemků pozemková parcela číslo 32/11 a 32/98 
v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela číslo 182 v katastrálním 
území Ludslavice a stavby na něm, Lukáš Rafaja, Ludslavice č.p. 168, 768 52 Míškovice a Michaela Rafajová, Ludslavice č.p. 
168, 768 52 Míškovice – spoluvlastníci pozemku pozemková parcela číslo 90/1 v katastrálním území Ludslavice a stavby na 
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něm, Roman Hubáček, Ludslavice č.p. 150, 768 52 Míškovice a Jana Hubáčková, Ludslavice č.p. 150, 768 52 Míškovice – 
spoluvlastníci pozemků pozemková parcela číslo 90/2, 90/3 a 90/4 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm 
a sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela číslo 200 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Radomír 
Kojecký, Ludslavice č.p. 25, 768 52 Míškovice a Ivana Kojecká, Ludslavice č.p. 25, 768 52 Míškovice – spoluvlastníci pozemků 
pozemková parcela číslo 91 a 347 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) pozemku 
stavební parcela číslo 270 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Pavel Nevřala, Ludslavice č.p. 86, 768 52 
Míškovice a Jana Nevřalová, Ludslavice č.p. 86, 768 52 Míškovice – spoluvlastníci pozemku pozemková parcela číslo 99/4 
v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela číslo 273 v katastrálním 
území Ludslavice a stavby na něm, Roman Kojecký, Ludslavice č.p. 167, 768 52 Míškovice – vlastník pozemku pozemková 
parcela číslo 101/1 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela 
číslo 260/1 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Martin Kojecký, Ludslavice č.p. 159, 768 52 Míškovice – vlastník 
pozemku pozemková parcela číslo 101/2 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) pozemku 
stavební parcela číslo 238 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Miroslava Procházková, Ludslavice č.p. 122, 
768 52 Míškovice a Ing. Jan Zálešák, Santražiny č.p. 343, 760 01 Zlín – spoluvlastníci pozemku pozemková parcela číslo 104/2 
v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Státní pozemkový úřad, Husická č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 
pověřený hospodařit s majetkem státu – vlastník pozemků pozemková parcela číslo 272/64, 272/78 a 272/79 v katastrálním 
území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) pozemku pozemková parcela číslo 272/70 v katastrálním území 
Ludslavice a stavby na něm, Lenka Adamíková, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice, Jiří Kojecký, Ludslavice č.p. 173, 768 
52 Míškovice, Jarmila Kojecká, Ludslavice č.p. 173, 768 52 Míškovice, NOVOSADY, stavební bytové družstvo, Tovární č.p. 31, 
769 01 Holešov, Zdeněk Pospíšil, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice, Ludmila Pospíšilová, Ludslavice č.p. 134, 768 52 
Míškovice, Zdeněk pospíšil, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice a Lukáš Tománek, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice – 
spoluvlastníci pozemku pozemková parcela číslo 272/72 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního 
(hraničícího) pozemku stavební parcela číslo 183 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Josef Volný, Ludslavice 
č.p. 147, 768 52 Míškovice a Jindřiška Volná, Ludslavice č.p. 147, 768 52 Míškovice – spoluvlastníci pozemku pozemková 
parcela číslo 272/73 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela 
číslo 190 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Věra Hubáčková, Ludslavice č.p. 146, 768 52 Míškovice– vlastník 
pozemku pozemková parcela číslo 272/74 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) 
pozemku stavební parcela číslo 191 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Marcela Matulová, Ludslavice č.p. 145, 
768 52 Míškovice – vlastník pozemku pozemková parcela číslo 272/75 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a 
sousedního (hraničícího) pozemku stavební parcela číslo 192 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Vladimír 
Kořínek, Ludslavice č.p. 144, 768 52 Míškovice a Jarmila Kořínková, Ludslavice č.p. 144, 768 52 Míškovice – spoluvlastníci 
pozemku pozemková parcela číslo 272/76 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm a sousedního (hraničícího) 
pozemku stavební parcela číslo 196 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na 
hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 – zástavní právo smluvní - stavební pozemek parcela číslo 130 v katastrálním 
území Ludslavice a stavby na něm, Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 – 
zástavní právo smluvní - pozemková parcela číslo 9/2 v katastrálním území Ludslavice a stavební parcela číslo 100 
v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5 – 
zástavní právo smluvní – pozemková parcela číslo 32/9, 272/73 a 272/76 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm, 
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4 – zástavní právo smluvní – pozemková parcela 
číslo 90/1 v katastrálním území Ludslavice a stavby na něm.  
Dále správci sítí technického vybavení staveb: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice 1, GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 
00 Praha 3. 
Za účastníky řízení byli dále pojati dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 
Těmito jsou: Vlastníci sousedních pozemků stavební parcela číslo 13, 32, 100, 179, 180, 181, 182, 183, 190, 191, 192, 196, 
200, 238, 260/1, 270 a 273 a pozemková parcela číslo 272/70 vše v katastrálním území Ludslavice jsou současně vlastníky 
pozemků a staveb na nich, na kterých je stavba umístěna a kterým je dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona rozhodnutí 
doručováno do vlastních rukou na doručenku. 
 

Stavební úřad opatřením ze dne 29. března 2019 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům 
řízení. S ohledem na velký počet účastníků řízení bylo oznámení o zahájení řízení doručeno účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 
a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona do vlastních rukou a účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
veřejnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání. Účastníci řízení mohli uplatnit 
své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení zahájení řízení. Ve stanovené 
lhůtě se k věci nikdo nevyjádřil. 

Žadatel doložil následující doklady: 

- Projektovou dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních zpracovanou oprávněnou osobou 

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřad Holešov, odboru životního prostředí pod č.j.: HOL-
34706/2018/ŽP/VK ze dne 4.3.2019. 

- Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice III. třídy vydal Městského úřadu Holešov, Odbor dopravní a správní pod č.j.: 
HOL-7122/2019/DS/AR ze dne 12.3.2019. 

- Vyjádření – Obec Ludslavice, Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice ze dne 27.2.2019  

- Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666, 767 01 Kroměříž ze dne 
24.1.2019 pod č.j. 2019-006685. 

- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 pod č.j.: 
500980/19 ze dne 4.1.2019. 

- Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 10.1.2019 pod 
č.j. H18502-16297734. 
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- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice ze dne 17.1.2019 pod 
č.j. 5001846793 

- Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 5, 140 00 Praha 4 zastoupena společností InfoTel, 
spol. s r.o., Novolíšeňská č.p. 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň ze dne 3.1.2019. 

- Vyjádření společnosti itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, 628 00 Brno-Židenice ze dne 10.1.2019 pod č.j. 
19/000009. 

- Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, 148 00 Praha 4 ze dne 7.1.2019 pod č.j. VYJNEJ-2019-
00008-01. 

- Vyjádření společnosti KeyNet.cz s.r.o., Dornych č.p. 486/47b, 617 00 Brno ze dne 19.12.2018 pod Ev.č.: KEY-
ES2018001. 

- KmNet s.r.o., Oskol č.p. 311/41, 767 01 Kroměříž ze dne 19.12.2018 pod Ev.č.: ES2018022. 

- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, Březinova 
č.p.2819, 767 28 Kroměříž pod č.j. KRPZ-9532-1/ČJ-2019-150806 ze dne 21.1.2019. 

- Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Pracoviště: Odd. majetkové správy, Kotojedy 
č.p.56, 767 23 Kroměříž ze dne 5.2.2019 pod zn. ŘSZKKM12451/18-228. 

 
 
 
 

Posouzení záměru žadatele dle § 90 stavebního zákona:  

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

b) S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 
dotčeným ochranných a bezpečnostních pásem – navržená stavba, na základě níž dojde k vybudování nového 
veřejného osvětlení a datové sítě SEK, které budou napojeny na stávající síť. Umístění stavby není v rozporu 
s požadavky příslušných právních předpisů.  

c) S požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – navržená stavba je 
v souladu s požadavky spolupůsobících dotčených orgánů. 

 
Ke stavbě vydal v rámci koordinovaného stanoviska Městský úřad Holešov, Útvar územního plánování dne 4.3.2019 pod č.j. 
HOL-34706/2018/ŽP/VK závazné stanovisko orgánu územního plánování. 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. 

Stavební úřad v 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.  

V územním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 86 
stavebního zákona. Projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné 
zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Projekt (dokumentace stavby) splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném 
znění a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  
 

 

P o u č e n í :  

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u odboru územního plánování a stavebního řádu, 
oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov.  
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.  
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
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Vladimír Ságner 
referent odboru územního plánování a stavebního řádu 
oddělení stavebního řádu 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů 
 
 
Vyvěšeno dne ……………………………   Sejmuto dne ……………………………………. 
 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí 
 
Ev. č.: 236/2019 
Vyvěšeno dne: 03. 05. 2019 
Bude sejmuto dne: 20. 05. 2019 
Sejmuto dne: 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v celkové hodnotě 
1.000,- Kč byl uhrazen dne 10.4.2019. 
 

Upozornění: 
 
1/ Zájmy ochrany vodního hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, 
ochrany lesního a půdního fondu a hospodaření v lesích, silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu a ochrany 
státní památkové péče nejsou záměrem dotčeny.  

2/ Orgán ochrany přírody sděluje, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto ustanovení vyplývá povinnost přiměřeně 
zabezpečit dřeviny před možným poškozením, souvisejícím s prováděním stavby, a to jejich nadzemní i podzemní části. V této 
souvislosti odkazujeme na českou normu ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích a Standart péče o přírodu a krajinu - SPPK A02 002:2015 Řez stromů 2015 vydané 
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. 

3/ Orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje, že budou dotčeny pozemky, nacházející v zastavěném území 
obce, které jsou podle KN pozemky s ochranou ZPF. Vstup na pozemky musí být řádně projednán a dohodnut s vlastníkem. 
Investor je povinen dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona č. 334/1992 S., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění. Při výkopu rýhy bude skrývka zeminy odděleně uložena od ostatní vykopané 
zeminy. Budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující ZPF a jeho 
vegetační kryt. Po ukončení stavební činnosti uvést pozemek do souladu s charakteristikou druhu pozemku dle katastru 
nemovitostí. Celková doba stavby včetně zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od zahájení prací. Zahájení prací se 
oznámí písemně orgánu ochrany ZPF nejméně 15 dní předem. 

4/ 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. 

5/ 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 nutno dodržovat 
ustanovení výše uvedeného zákona o státní památkové péči. 

 
 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 
 
Obec Ludslavice, IČ 00287466, Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice u Holešova 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.  a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na doručenku): 
Jaroslav Valčík, Roštění č.p. 234, 768 43 Kostelec u Holešova 
Jaroslav Valčík, Ludslavice č.p. 59, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jana Valčíková, Ludslavice č.p. 59, 768 52 Míškovice u Holešova 
Antonín Žůrek, Racková č.p. 291, 760 01 Zlín 1 
Bedřiška Žůrková, Racková č.p. 291, 760 01 Zlín 1 
Miloš Gaja, Ludslavice č.p. 75, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jiřina Adámková, Sportovní č.p. 1490, 769 01 Holešov 
Jarmila Seidlová, Ludslavice č.p. 94, 768 52 Míškovice u Holešova 
Vojtěch Bařinka, Ludslavice č.p. 103, 768 52 Míškovice u Holešova 
Žaneta Bařinková, Ludslavice č.p. 103, 768 52 Míškovice u Holešova 
Římskokatolická farnost Ludslavice, Ludslavice č.p. 157, 768 52 Míškovice u Holešova 
Alena Hradilová, Ludslavice č.p. 74, 768 52 Míškovice u Holešova 
Ing. Marie Pařízková, Pražská č.p. 144, 252 02 Jíloviště 
Monika Sigmundová, Ludslavice č.p. 130, 768 52 Míškovice u Holešova 
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Božena Přikrylová, Ludslavice č.p. 130, 768 52 Míškovice u Holešova 
Vlastimil Matuška, Ludslavice č.p. 129, 768 52 Míškovice u Holešova 
Lubomír Holotík, Ludslavice č.p. 131, 768 52 Míškovice u Holešova 
Ing. Jiří Herodes, Ludslavice č.p. 133, 768 52 Míškovice u Holešova 
Vlasta Herodesová, Ludslavice č.p. 133, 768 52 Míškovice u Holešova 
Lukáš Rafaja, Ludslavice č.p. 168, 768 52 Míškovice u Holešova 
Michaela Rafajová, Ludslavice č.p. 168, 768 52 Míškovice u Holešova 
Roman Hubáček, Ludslavice č.p. 150, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jana Hubáčková, Ludslavice č.p. 150, 768 52 Míškovice u Holešova 
Radomír Kojecký, Ludslavice č.p. 25, 768 52 Míškovice u Holešova 
Ivana Kojecká, Ludslavice č.p. 25, 768 52 Míškovice u Holešova 
Pavel Nevřala, Ludslavice č.p. 86, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jana Nevřalová, Ludslavice č.p. 86, 768 52 Míškovice u Holešova 
Roman Kojecký, Ludslavice č.p. 167, 768 52 Míškovice u Holešova 
Martin Kojecký, Ludslavice č.p. 159, 768 52 Míškovice u Holešova 
Miroslava Procházková, Ludslavice č.p. 122, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jan Zálešák, Santražiny č.p. 343, 760 01 Zlín 1 
Lenka Adamíková, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jiří Kojecký, Ludslavice č.p. 173, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jarmila Kojecká, Ludslavice č.p. 173, 768 52 Míškovice u Holešova 
Zdeněk Pospíšil, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Ludmila Pospíšilová, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Zdeněk Pospíšil, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Lukáš Tománek, Ludslavice č.p. 134, 768 52 Míškovice u Holešova 
Josef Volný, Ludslavice č.p. 147, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jindřiška Volná, Ludslavice č.p. 147, 768 52 Míškovice u Holešova 
Věra Hubáčková, Ludslavice č.p. 146, 768 52 Míškovice u Holešova 
Marcela Matulová, Ludslavice č.p. 145, 768 52 Míškovice u Holešova 
Vladimír Kořínek, Ludslavice č.p. 144, 768 52 Míškovice u Holešova 
Jarmila Kořínková, Ludslavice č.p. 144, 768 52 Míškovice u Holešova 
Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4  
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4   
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5   
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4   
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3   
NOVOSADY, stavební bytové družstvo, Tovární č.p. 31, 769 01 Holešov   
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.  b)  stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) 

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být územním rozhodnutím přímo dotčena na pozemcích: stavební parcela číslo 1/1, 1/2, 1/6, 4/2, 5/1, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, 
12, 15, 18/1, 19, 20/1, 23/1, 23/2, 24, 25, 28, 31/1, 62/2, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 98, 99, 136, 137, 138 a pozemková parcela číslo 
13/1, 81/1, 81/3, 95/1, 284/8, 377 vše v katastrálním území Ludslavice. 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova č.p. 628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního plánování, Masarykova č.p. 628, 769 17 
Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov  
Policie ČR Dopravní inspektorát, Březinova č.p. 2819, 767 28 Kroměříž 
 
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem 
umožňující dálkový přístup: 
 
Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov 
Obec Ludslavice, Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice u Holešova 
 
 


