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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 08.12.2017 podala Obec Horní Lapač, IČO 00287199, Horní Lapač č.p.22, 769 01  Holešov 
zastoupena na základě plné moci Davidem Němcem, nar. 05.06.1976, Slavkov pod Hostýnem č.p.232, 
768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Dopravní a 
technická infrastruktura na p.č.464, 463 a 460 v k.ú. Horní Lapač na pozemcích: parcela číslo 259/1 
(ostatní plocha), 276/11 (vodní plocha), 287 (zahrada), 460 (ostatní plocha), 463 (vodní plocha), 464 
(ostatní plocha) v katastrálním území Horní Lapač. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, 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 § 90 stavebního 
zákona a na základě tohoto posouzení podle § 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 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  

Dopravní a technická infrastruktura na p.č.464, 463 a 460 v k.ú. Horní Lapač 

na pozemcích: parcela číslo 259/1 (ostatní plocha), 276/11 (vodní plocha), 287 (zahrada), 460 (ostatní 
plocha), 463 (vodní plocha), 464 (ostatní plocha) v katastrálním území (dále jen k.ú) Horní Lapač. 

 

Popis stavby: 
Předmětem stavby je umístění komunikace a inženýrských sítí kanalizace, veřejného osvětlení                  
a vodovodu v zastavitelném území obce Horní Lapač pro plánovanou výstavbu RD v dané lokalitě. 

1. IO 101 Komunikace včetně odvodnění- Komunikace délky cca 274 m se šířkou mezi obrubami 
uloženými naležato 4,5 m, dvoupruhová s obousměrným provozem a šířkou jízdního pruhu 2,25 
m se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a zpevněným asfaltobetonovým 
pojížděným krytem. Příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně 
místních komunikací a 4,0%. Místní komunikace se napojuje na pozemní komunikaci II/490             
a dále je trasována jihovýchodním směrem po stávající nezpevněné trase  na pozemcích parc. č. 
464, 463 a 460 v k. ú. Horní Lapač až po napojení na již zrekonstruovanou část místní 
komunikace na pozemku parc. č. 259/1. Řešená místní komunikace je připojena na pozemní 
komunikaci II/490 a místní komunikaci stávajícími sjezdy. 

Obec Horní Lapač, IČO 00287199 
Horní Lapač č.p.22 
769 01  Holešov 
 
David Němec, nar. 05.06.1976 
Slavkov pod Hostýnem č.p.232 
768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
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2. IO 102 – Veřejné osvětlení- rozšíření veřejného osvětlení délky 200 m, Rozvodná 
soustava1+PEN 50Hz, 230V/TN-C  je navrženo 8 ks výbojkových svítidel OP PRIZMA 70W (typ 
446 35 73, výr. Elektrosvit Svatobořice), osazených úspornými vysokotlakými sodíkovými 
výbojkami 1x HSE/70W ECO. Svítidla budou instalována na ocelových žárově zinkovaných 
bezpaticových stožárech o výšce 5m (např. typ B5/20), které budou umístěny podél příjezdové 
komunikace k zástavbě. Svítidla budou napájena kab. AYKY-J 4x16mm

2
 uloženým ve volném 

terénu. Nový úsek bude napájen ze stávajícího rozvodu VO v obci – bet. sloupu se svítidlem VO, 
umístěném na pozemku p.č. 464 (u pozemku p.č. 164/4).  Kabel AYKY-J 4x16mm

2 
bude po bet. 

sloupu sveden do země (doporučuji na sloup umístit pojistkovou skříň pro odjištění této 
samostatné větve VO) a dále pod komunikací a ve volném terénu k jednotlivým svítidlům T1 – 
T7. Po celé délce bude kabel veden v chráničce KOPOFLEX KF 09063. Spolu s napájecím 
kabelem bude do výkopu uložen FeZn vodič Ø 8mm, ke kterému budou stožáry VO uzemněny 
pomocí svorek SP1 a SS. Před pozemkem p.č. 437/3 bude prodloužena stávající větev VO o 1ks 
svítidla stejného typu. Napájení bude rovněž realizováno kabelem AYKY-J 4x16mm

2
 v chráničce 

KOPOFLEX. 
3. IO 103 Veřejná kanalizace- Kanalizace PP DN 300, SN 10 délky 127,90 m včetně  5 ks  

revizních šachet DN 1000 vedená v zeleném pásu podél nové komunikace. Trasa kanalizace 
začíná na p.č.464 (u pozemku p.č.442/1) a je ukončena napojením do místní vodotečeje na p.č. 
276/11 v katastrálním území Horní Lapač. Ve své spodní části bude tuto komunikaci křížit a bude 
zaústěna do potoka. Do kanalizace bude také napojena  dešťová voda  z části nové komunikace 
( od uliční vpusti č.1).Je navržena kanalizační stoka, která bude zaústěna do místního potoku.                                                

4. IO 104 Veřejný vodovod- Vodovod PE RC 100+DOG PN 10 d 110 (DN 100) délky 12,2 m 
včetně 1 ks hydrantu probíhá v místní komunikaci a v zelené ploše vedle komunikace. Nový řad 
(jedná se o podchod pod místní komunikací) bude napojen v zeleném pásu na hranici stávající 
komunikace a ukončen v zelené ploše za touto komunikací. Napojení na stávající vodovodní řad 
se provede vložením T- kusu a osadí se uzavírací šoupátko. Na konci vodovodního řadů            
se osadí na vodovodní potrubí podzemní hydrant. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Stavební úřad vymezil území dotčené vlivy umisťované stavby v rozsahu pozemků parcela číslo 259/1, 
276/11, 287, 460, 463, 464 164/4, 294, 461, 465, 265, 439, 442/6, 466, 276/10, 189, 190, 437/23, 165, 
166, 163, 164/3, 442/1, 437/28, 437/25, 437/24, 487, 437/3, 442/5, 442/4, 442/3, 442/2, 292                      
v k. ú. Horní Lapač. 

 

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcela číslo 259/1 (ostatní plocha), 276/11 (vodní plocha), 
287 (zahrada), 460 (ostatní plocha), 463 (vodní plocha), 464 (ostatní plocha) v k. ú. Horní Lapač, 
v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres C.3 Koordinační situační výkres 
v měřítku 1:500, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s 
vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb 
(pro navrhovatele a účastníky řízení založen na stavebním úřadě).  

2. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky z vyjádření správců sítí technického vybavení: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov pod 
č.j.: 772902/17 ze dne 20.11.2017; GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno pod zn.: 
5001593561 ze dne 20.10.2017; Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p.3666, 767 
01 Kroměříž pod zn. 2017-004932 ze dne 23.10.2017; E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Otrokovice, 
Zlínská 230, 765 27 Otrokovice pod zn.:H18502-16209213 ze dne 05.10.2017, E.ON Česká 
republika, s.r.o., Regionální správa Otrokovice, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice zn. L4570-
16210172 ze dne 10.10.2017, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, 
pracoviště Odd. majetkové správy, Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž zn. ŘSZKKM07445/17-228 ze 
dne 18.08.2017.  

3. Před zahájením zemních prací je stavebník- investor povinen učinit nezbytná opatření, aby 
nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí technického vybavení, zejména zajistit vytyčení všech 
podzemních i nadzemních sítí technického vybavení, aby nedošlo k jejich případnému poškození 
a to min. 15 dní před zahájením výkopových prací. O provedeném vytyčení bude sepsán 
protokol. 



Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu 
č. j. HOL-32791/2017/SÚ/JP 
 

Stránka 3 z 7 

 

4. Prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou všech sítí technického 
vybavení, s rozsahem ochranných pásem a podmínkami uvedenými ve vyjádřeních jednotlivých 
správců sítí a aby při pracích v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti a nepoužívali 
nevhodného nářadí a elektrické energie (tzn. nikoliv sbíječky apod.) tak, aby nedošlo k poškození 
sítí technického vybavení. 

5. Výkopové práce 1m před a 1m za osou vytýčených sítí technického vybavení nutno provádět 
zásadně ručně bez použití pneumatického nářadí tak, aby v ochranném pásmu jednotlivých sítí 
nedošlo k jejich poškození. 

6. Odkryté sítě technického vybavení musí být řádně zabezpečeny proti jejich poškození.  

7. Před záhozem výkopu budou přizváni jednotliví správci sítí technického vybavení ke kontrole, zda 
nejsou poškozeny sítě technického vybavení a zda byly respektovány požadavky příslušných 
správců sítí technického vybavení. 

8. Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. 
9. Mechanizace použitá při realizaci stavebních prací musí být zabezpečena proti úniku provozních 

kapalin. Materiály použité pro stavbu musí být takové, aby nemohly negativně ovlivnit zdroje 
podzemní vody.  

10. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími 
látkami nebezpečným vodám.  

11.  Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na 
břehu ani v blízkosti toku.  

12. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a znečištění toku.  

13. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební materiál a odpad nebudou volně 
skladovány na břehu a v bezprostřední blízkosti toku.  

14. Pro likvidaci dešťových vod musí být přednostně využity všechny možnosti pro vsakování, 
akumulaci a zdržení vody v lokalitě, až pokud nebude možné takto hospodařit s dešťovou vodou, 
je možné ji odvést přímo do povrchových vod. 

15. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření Povodí Moravy, s.p.. Jeho 
součástí bude výkres výustního objektu. 

16. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů v průběhu realizace je třeba práce přerušit a 
neprodleně informovat orgán ochrany přírody, který stanoví další postup.  

17. Vlastník stavby bude dbát o statickou bezpečnost stavby a celkovou údržbu a zabezpečí ji proti 
škodám způsobeným vodou a odchodem ledu (§ 52 zákona č. 254/2001 Sb.). 

18. 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.  

19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

20. Stavbu IO 102– Veřejné osvětlení lze realizovat na základě pravomocného územního rozhodnutí. 

21. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady o předání odpadů oprávněné osobě 
k využití nebo k odstranění. 

22. Stavba IO 102– Veřejné osvětlení může být užívána podle § 122 stavebního zákona na základě 
kolaudačního souhlasu. 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na něž                  
se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

Obec Horní Lapač, IČO 00287199, Horní Lapač č.p.22, 769 01  Holešov 

 

Odůvodnění: 

Dne 08.12.2017 obdržel stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Dopravní a 
technická infrastruktura na p.č.464, 463 a 460 v k.ú. Horní Lapač na pozemcích: parcela číslo 259/1 
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(ostatní plocha), 276/11 (vodní plocha), 287 (zahrada), 460 (ostatní plocha), 463 (vodní plocha), 464 
(ostatní plocha) v k. ú. Horní Lapač, kterou podala Obec Horní Lapač, IČO 00287199, Horní Lapač 
č.p.22, 769 01  Holešov zastoupena na základě plné moci Davidem Němcem, nar. 05.06.1976, Slavkov 
pod Hostýnem č.p.232, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  
Stavební úřad se při určování okruhu 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 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 do okruhu účastníků řízení pojal podle § 85 odst.1 
stavebního zákona pouze žadatele- Obec Horní Lapač, IČO 00287199, Horní Lapač č.p.22, 769 01  
Holešov zastoupenou na základě plné moci Davidem Němcem, nar. 05.06.1976, Slavkov pod Hostýnem 
č.p.232, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 
a současně vlastník pozemků parcela číslo 259/1, 460, 464 v k. ú. Horní Lapač, na kterých bude stavba 
umístěna, E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 
zastupující na základě plné moci E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České 
Budějovice mající dle výpisu z katastru nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Holešov věcné břemeno k pozemku parcela číslo 460, 464 v k. ú. Horní 
Lapač. Dále dle § 85 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad pojal za účastníky územního řízení 
vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými jsou: Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, 
Žižkov, 130 00 Praha 3- vlastník pozemku parcela číslo 287 v k. ú. Horní Lapač, Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 vlastník pozemku parcela číslo 276/11, 463 v k. ú. Horní 
Lapač. Dále byli pojati jako účastníci řízení správci sítí technického vybavení: GridServices, s.r.o., 
Plynárenská č.p.499, Zábrdovice, 60200 Brno 2, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 
č.p.2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p.3666/64, 767 
01 Kroměříž. Dále byli pojati jako účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, které 
mají společnou hranici s pozemkem a navrženou stavbou na něm, která je předmětem správního řízení a 
to vlastníci pozemků: parcela číslo 164/4, 294, 461, 465, 265, 439, 442/6, 466, 276/10, 189, 190, 437/23, 
165, 166, 163, 164/3, 442/1, 437/28, 437/25, 437/24, 487, 437/3, 442/5, 442/4, 442/3, 442/2, 292  v k. ú. 
Horní Lapač. 

Stavební úřad opatřením ze dne 21.12.2017 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům                  
a známým účastníkům řízení. 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.  

Žadatel doložil k žádosti: 

- Projektovou dokumentaci stavby (ve dvou vyhotoveních) zpracovanou oprávněnou osobou;  

- Plná moc;   

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1009C17/61; 

 Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti; 

- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov pod č.j.: 772902/17 ze dne 20.11.2017, zn. POS/KM/459/2017 ze dne 05.12.2017;  

- Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno pod zn.: 5001593561 ze dne 
20.10.2017; Stanovisko Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p.3666, 767 01 
Kroměříž pod zn. 2017-004932 ze dne 23.10.2017; 

- Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Otrokovice, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice pod 
zn.:H18502-16209213 ze dne 05.10.2017; 

- Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) 
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.  E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Otrokovice, 
Zlínská 230, 765 27 Otrokovice zn. L4570-16210172 ze dne 10.10.2017; 

- Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, pracoviště Odd. majetkové 
správy, Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž zn. ŘSZKKM07445/17-228 ze dne 18.08.2017;  

- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně; 
Havlíčkovo nábřeží č.p.600, 760 01 Zlín č.j. KHSZL 25798/2017 sp. zn. 
KHSZL/25798/2017/2.5/HOK/KM/HRB-02 ze dne 24.10.2017; 
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- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, ze 
dne 10.10.2017 čj. HSZL-7551-2/KM-2017; 

- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
zn.PM064428/2017-203/Mat ze dne 14.11.2017; 

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
ze dne 29.11.2017 č.j.: HOL-25611/2017/ŽP/VK;   

- Vyjádření Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní 
inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž č.j.KRPZ-89029-1/ČJ-2017-150806 ze dne 
18.11.2017; 

Posouzení záměru žadatele dle § 90 stavebního zákona:  
a) Soulad se schválenou územně plánovací dokumentací: Dle vydaného územního plánu obce 

Horní Lapač je stavba navržena v ploše P* - plochy veřejných prostranství, s hlavním využití 
plochy: veřejná prostranství (náves, ulice, chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, veřejná a 
izolační zeleň, atd.). Přípustné využití plochy: související dopravní a technická infrastruktura a 
občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství, dětská hřiště, zeleň. Na základě 
této skutečnosti stavební úřad konstatoval, že stavba splňuje kritéria daná územním plánem 
města Holešov. Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

b) S cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území – umístění stavby, její výška a hmota 
odpovídá předpokládanému rozvoji území; stavbou nedojde k narušení vzhledu místa; regulační 
prvky v území budou respektovány. 

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

d) S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – stavba bude napojena               
na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu obce Horní Lapač.  

e) S požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků 
řízení – navržená stavba je v souladu s požadavky spolupůsobících dotčených orgánů.  

 

Stavební úřad v řízení hodnotil všechny předložené důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě 
a v jejich vzájemné souvislosti, v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění. 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. 

Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění a vyhovuje podmínkám na výstavbu stanovenými vyhláškou č.268/2009 Sb.,                 
o technických požadavcích na stavby  v platném znění. 

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 15 dnů ode dne jeho oznámení             
k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u odboru 
výstavby, rozvoje a životního prostředí, 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 
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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: 
 
 
  
Jana Podzemná v.r.   
referent odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí,  
oddělení stavebního řádu 

 

Příloha: 
Koordinační situační výkres v měřítku 1:500 je založen na stavebním úřadě. 

 
Poznámka pro stavebníka: 
Územní rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci.  
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20000,- Kč sazebníku správních poplatků byl 
uhrazen dne 01.03.2017. 

 

Informace pro investora: 

1. Zájmy ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesního a půdního fondu          
a hospodaření v lesích, silničního správního úřadu a ochrany státní památkové péče nejsou záměrem 
dotčeny.  

2. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") upozorňuje, že stavbou bude dotčen 
pozemek p. č. 287 s ochranou ZPF. Investor je povinen dodržet zásady ochrany ZPF podle § 4 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Po ukončení stavební činnosti 
je třeba uvést pozemek do souladu s charakteristikou druhu pozemku dle katastru nemovitostí.  

3. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí požádá stavebník Městský úřad Holešov, vodoprávní úřad 
o stavební povolení pro stavební objekty vodovodu a kanalizace a pro povolení k nakládání s vodami pro 
stavební objekt kanalizace.  
4. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo nabytí právních účinků územního souhlasu je 
stavebník povinen požádat příslušný speciální stavební úřad, Městský úřad Holešov, odbor výstavby, 
rozvoje a životního prostředí, oddělení investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov, dveře číslo 203 o 
vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu.  

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 tedy nutno dodržet ustanovení výše citovaného zákona o státní 
památkové péči.  

 

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.: 47/2018 
Vyvěšeno dne: 09.02.2018 
Bude sejmuto dne: 27.02.2018 
Sejmuto dne:  
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Obdrží:  
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou): 
David Němec, Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1 zastupující na základě plné moci Obec 
Horní Lapač, Horní Lapač č.p.22, 769 01 Holešov, DS: OVM, 8ecbt5q  
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm.a)  stavebního zákona  (doručuje se veřejnou 
vyhláškou  podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen 
“správní řád”): 
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 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 dotčeno na pozemcích: parcela číslo 164/4, 
294, 461, 465, 265, 439, 442/6, 466, 276/10, 189, 190, 437/23, 165, 166, 163, 164/3, 442/1, 437/28, 
437/25, 437/24, 487, 437/3, 442/5, 442/4, 442/3, 442/2, 292  v k. ú. Horní Lapač 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor VRŽP, oddělení životního prostředí, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje územní odbor Kroměříž, Nerudova č.p.450, 767 01 Kroměříž 1, 
DS: OVM, z3paa5u 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně; Územní pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 
č.p.13, 767 01 Kroměříž, DS: OVM, xwsai7r 
Policie ČR Dopravní inspektorát, Březinova č.p.2819, 767 28 Kroměříž, DS: OVM, w6thp3w  
 
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup: 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Obecní úřad Horní Lapač, Horní Lapač č.p.22, 769 01 Holešov, DS: OVM, 8ecbt5q  
 
 
 
 
 
 

  


