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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
ROZHODNUTÍ O STAVEBNÍM POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA 

 
Žadatel, obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 Míškovice v zastoupení na základě plné 
moci společností  VZD Invest s.r.o., IČO 26954834, Kpt. Nálepky 2332,  530 02 Pardubice podáním  
č. j. 14778/2019, ze dne 20.05.2019, požádal o stavební povolení stavby Realizace PEO – SP1, SP2, SP3 a 
SP6. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Městský  úřad  Holešov,  odbor 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 § 10 vyhlášky 
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu 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 

• § 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění 

a 
povoluje 

stavbu  vodního   díla 
Realizace PEO – SP1, SP2, SP3 a SP6 

 
žadateli, tj. obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 Míškovice, na pozemcích p. č. 1104, 
1105, 1050, 1051, 1106, 1107, 1140, 1067 v k. ú. Lechotice, obec Lechotice,  Zlínský kraj,  hydrologické 
pořadí č. 4-13-01-0440-0-00, vodní útvar povrchových vod Racková od pramene po ústí do Dřevnice (ID 
MOV_1230), hydrogeologický rajon 3222,  útvar podzemních vod Flyš v povodí Moravy - severní část  
(32221). 
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Stavba obsahuje: 
Protierozní opatření, která spočívají v terénních úpravách, kdy dojde k vytvoření průlehů se zasakováním 
v erozně ohrožené oblasti nad obcí. 
SO.01- Průleh se zasakováním 
SO.01.1 SP2 Průleh se zasakováním – příkop vytvořený terénní úpravou o celkové délce 535 m, šířka ve 
dně 0,8 m, hloubka 0,4 m, sklony svahů 1:2,5, zaústěný do svodného příkopu SP6.  Každých 20 m bude 
vytvořen stabilizační práh, který bude tvořený kamennou rovnaninou z lomového kamene do hmotnosti 80 
kg. Šířka prahu bude 0,5 m, hloubka založení 0,8 m. Za každým prahem bude vytvořen zasakovací prostor o 
hloubce 0,5 m, délce 3,0 m v ose průlehu a šířce 2,0 m. V průlehu budou vytvořeny 2 přejezdné brody, 
jejichž dna budou opevněna kamennou dlažbou s ohumusováním. 
SO.01.2 SP3 Průleh se zasakováním – příkop vytvořený terénní úpravou o celkové délce 350 m, šířka ve 
dně 0,8 m, hloubka 0,4 m, sklony svahů 1:2,5, zaústěný do sedimentační jímky.  Každých 20 m mezi profily  
PS14 a PS 23 bude vytvořen stabilizační práh, který bude tvořený kamennou rovnaninou z lomového 
kamene do hmotnosti 80 kg. Šířka prahu bude 0,5 m, hloubka založení 0,8 m. Za každým prahem bude 
vytvořen zasakovací prostor o hloubce 0,5 m, délce 3,0 m v ose průlehu a šířce 2,0 m. Mezi profily PS13 a 
PS6 bude zdržení vody zajištěno zvýšením kamenného prhu nade dnem průlehu o 0,2 m. V průlehu bude 
vytvořen přejezd, dno bude opevněno kamennou dlažbou s ohumusováním. 
SO.01.3 SP1 Průleh se zasakováním – příkop vytvořený terénní úpravou o celkové délce 100 m, šířka ve 
dně 0,8 m, hloubka 0,8 m, sklony svahů 1:1,5, zaústěný do kanalizace.  Mezi profily PS5 a PS2 bude 
zdržení vody zajištěno zvýšením kamenného prahu nade dnem průlehu o 0,2 m. Vtokový objekt bude 
železobetonový, s hrubými česlemi na vtoku. Dno a svahy budou opevněny kamennou rovnaninou. 
SO.01.4 SP6 Pročištění a prohloubení příkopu – jedná se o pročištění stávajícího příkopu v délce 185 m, 
šířka ve dně 0,6 m, hloubka 0,6 m, sklony svahů 1:1,5, zaústěný do kanalizace.   
SO.02 Výsadby 
SO.02.1. Výsadby okolo SP2 
SO.02.2. Výsadby okolo SP3 
SO.02.3. Výsadby okolo SP1 
 
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. Bořek Dvořák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v září 2018. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavba   bude umístěna na pozemcích p. č. 1104, 1105, 1050, 1051, 1106, 1107, 1140, 1067 v k. ú. 
Lechotice. 

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a 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. Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů. 
7. V blízkosti vodního toku Racková nebudou ukládány odpady a zřizovány skládky materiálu. 
8. Veškeré stavební objekty pevněn spojené se zemí budou umístěny min. 6 m od břehové hrany vodního 

toku. 
9. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována 

preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 
10. Při provádění stavby bude stavebník respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních správců technické a 

dopravní infrastruktury: 
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko ze dne 06.03.2019 pod č. j.  215/2019: 
- V blízkosti stavby se dle předloženého výkresu nachází vodovodní řad PE 63, který je ve správě 

společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. V případě jeho možného dotčení je před 
zahájením jakýchkoliv zemních prací nutné požádat o jeho vytyčení.  

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo 
vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou 
stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 
500 mm, 2,5 m.  

- Při realizaci akce požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti 
a min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005.  

- V ochranném pásmu vodovodu nesmí být umístěna žádná stavba ani trvalý dřevnatý porost.  
- Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních armatur do výšky nově upraveného 

terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se 
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zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem 
odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s.  

- V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.  
- Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších 

povrchových znaků přístupné a funkční.  
- Po dokončeni zemních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření 

správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení. 
- E.ON Servisní, s. r. o., souhlas ze dne 21.02.2019 pod č. j. L4570-16304181: 
- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického 

vedení. 
- Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko 

ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění 
stavby povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Z tohoto důvodu je nutné: 

a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich 
stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost 
osob. 

b) Dodržovat platná ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických 
vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302. 

- Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat 
životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. 

- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení. 
Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.                                                                                    

11. Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta do 31.12.2021. 
12. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady o předání odpadů oprávněné osobě k jejich 

využití nebo k odstranění. 
13. Stavba  bude  po  dokončení  zaměřena oprávněnou geodetickou  firmou. 
14. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí. 
15. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci podle § 73 správního řádu. 
16. 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 : 
Obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 Míškovice 
Obec Racková, IČO 00284386, Racková 45, 760 01 Zlín 

 

Odůvodnění 

Žadatel, obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 Míškovice v zastoupení na základě plné 
moci společností  VZD Invest s.r.o., IČO 26954834, Kpt. Nálepky 2332,  530 02 Pardubice podáním  
č. j. 14778/2019, ze dne 20.05.2019, požádal o stavební povolení stavby Realizace PEO – SP1, SP2, SP3 a 
SP6. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.  
 
Stavba byla umístěna rozhodnutím o komplexních pozemkových úpravách, které vydal Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž pod č. j. SPU 517706/2014 ze dne 
10.11.2014. 
 
K řízení byly předloženy tyto doklady: 
- projektová dokumentace stavby (zpracoval Ing. Bořek Dvořák, autorizovaný inženýr pro 

vodohospodářské stavby, v září 2018) 
- plná moc k zastupování  
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž, rozhodnutí o 

schválení komplexních pozemkových úprav pod č. j. SPU 517706/2014 ze dne 10.11.2014 
- Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 14.05.2019 pod č. j. HOL-

1968/2019/ŽP/Br 
- Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, sdělení ze dne 29.03.2019 pod č. j. 

HOL-6642/2019/SÚ/JP 
- Městský úřad Holešov, útvar územního plánování, závazné stanovisko ze dne 17.01.2019 pod č. j. HOL-

1236/2019/UPA/PK 
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- Obecní úřad Lechotice, rozhodnutí ze dne 29.04.2019 pod č. j. Lech-0248/2019/PM 
- Povodí Moravy, s. p., stanovisko ze dne 24.01.2019 pod č. j. PM-2343/2019/5203/Žu 
- Lesy České republiky, s. p., vyjádření ze dne 01.02.2019 pod č. j. LCR957/000683/2019 
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko ze dne 15.01.2019 pod 

č. j. KUZL 2629/2019 
- Ministerstvo obrany ČR, stanovisko ze dne 13.02.2019 pod č. j. 89037/2019-1150-OÚZ-BR 
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 14.02.2019 pod č. j. ŘSZKKM 

00608/19-228 
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko ze dne 06.03.2019 pod č. j.  215/2019 
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., vyjádření ze dne 21.02.2019 pod č. j. 550341/19 
- E.ON Servisní, s. r. o., souhlas ze dne 21.02.2019 pod č. j. L4570-16304181 
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 19.04.2019 pod č. j. 5001708329 
- ČEPRO, a.s., vyjádření ze dne 19.04.2018 pod č. j. 6142/18 
- MERO ČR, a.s., vyjádření ze dne 19.04.2018 pod č. j. 2018/04/13264 
- NET4GAS, s. r. o.,  vyjádření ze dne 19.04.2018 pod č. j. 3494/18/OVP/N. 
 
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, který je současně 
vlastníkem pozemků, na nichž bude stavba provedena, tj. obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice, 
a ty kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemeni, tj. obec Racková, Racková 45, 760 
01 Zlín, dále vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich a ty kdo mají k sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemeni, může-li být toto právo prováděním stavby přímo 
dotčeno: tj. Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, E.ON Česká republika, s.r.o., 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a vlastníci pozemků p. č.  1139, 1136, 1135, 1132, 1131, 
1128, 1127, 1124, 1123, 1120, 1119, 1116, 1115, 1112, 1111, 1108, 1109, 1142, 1103, 1102, 1101, 1099, 
1098, 1097, 1096, 1095, 1094, 1093, 1092, 1091, 1090, 1089, 1088, 1087, 1086, 1085, 1084, 1083, 1082, 
1081, 1079, 1066, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1052, 1041, 1044, 1046, 1049, 1073, 172/9, 
1072/7, 1071/13, 1071/12, 1071/11, 17071/1, 1069, 1068 v k. ú. Lechotice 
 
Vodoprávní úřad, oznámil dne 06.06.2019 pod č. j. HOL-16904/2019/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. Dotčené orgán nestanovili žádné podmínky. Předmětná stavba není umístěna 
v ochranném pásmu vodního zdroje. Stavba se částečně nachází v blízkosti vodního toku Racková. 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 podmínek tohoto 
rozhodnutí (podmínka č. 7 a 8). 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 
chemického stavu  a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu 
a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého 
stavu/potenciálu. Správce povodí ve svém stanovisku nevyžaduje splnění žádných dalších podmínek. Dále 
vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky dané stanovisky správců dotčené technické 
infrastruktury a to pod č. 10.  
 
Za předpokladu splnění podmínek uložených tímto rozhodnutím lze předpokládat, že záměrem nedojde ke 
zhoršení chemického stavu  a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a 
chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich 
dobrého stavu/potenciálu. Vodoprávní úřad po zvážení všech uvedených okolností zjistil, že uskutečněním 
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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  SP2 -  X = 1159623,03 a Y = 525562,22 

SP3 -  X = 1160144,79 a Y = 526454,92 
konec stavby  SP6 -  X = 1159706,64 a Y = 526063,87. 

 
 
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 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 odboru životního prostředí 

Poplatek: 
Správní poplatek podle položky č. 18 bod 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
v platném znění, sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 17.06.2019. 
 
Toto  rozhodnutí musí  být vyvěšeno  na úřední  desce po dobu 15-ti dnů. Po  sejmutí  bude zasláno 
zpět  vodoprávnímu úřadu. 
 
Ev. č.: 329/2019 
Vyvěšeno dne: 12.07.2019 
Bude sejmuto dne: 29.07.2019 
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): 
Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice v zastoupení VZD Invest s.r.o., Kpt. Nálepky 2332,  530 02 Pardubice – doručovací 
adresa Hraničky 354/59, 625 00 Brno Bohunice 
Obec Racková, Racková 45, 760 01 Zlín 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající 
věcnému břemeni, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: p. č.  1139, 1136, 1135, 1132, 1131, 1128, 1127, 1124, 
1123, 1120, 1119, 1116, 1115, 1112, 1111, 1108, 1109, 1142, 1103, 1102, 1101, 1099, 1098, 1097, 1096, 1095, 1094, 1093, 1092, 
1091, 1090, 1089, 1088, 1087, 1086, 1085, 1084, 1083, 1082, 1081, 1079, 1066, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1052, 
1041, 1044, 1046, 1049, 1073, 172/9, 1072/7, 1071/13, 1071/12, 1071/11, 17071/1, 1069, 1068 v k. ú. Lechotice 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad  Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice 
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