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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 
 

Žadatel, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČO 49451871, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
v zastoupení na základě plné moci společností  VODING Hranice spol. s r.o., IČO 42866456, Zborovská 
583, 753 01 Hranice podáním  č. j. 33220/2018, ze dne 28.11.2018, požádal o stavební povolení stavby 
Holešov, Za Drahou – vodovodní přivaděč DN 400. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Stavba obsahuje: 
Vodovodní přivaděč bude napojen na stávající potrubí DN 400 na pozemku p. č. 1961 ( ulice Osvobození), 
dále bude veden ulicemi Boženy Němcové a Za Drahou. Ukončen bude na pozemku p. č. 3706/1 
propojením s opravovaným vodovodním řadem na ulici Očadlíkova a se stávajícím vodovodním řadem 
na ulice Grohova. 
Vodovod je navržen o celkové délce 829,0 m v následujícím rozsahu: 
- 798,0 m bude provedeno z potrubí HDPE 100 RC, typ RC 3, SDR 17, v profilu  D 450x26,7 (DN 400) 
- 23,0 m bude provedeno z potrubí HDPE 100 RC, typ RC 2, SDR 17, v profilu  D 225x13,4 (DN 200) 
- 8,0 m bude provedeno z potrubí HDPE 100 RC, typ RC 2, SDR 17, v profilu  D 110x6,6 (DN 100). 
Na trase je navrženo 6 podzemních hydrantů DN 80. Vodovod bude převážně prováděn bezvýkopovou 
technologií (řízeným horizontálním vrtáním). Pod železnicí bude vodovod veden stávající betonovou 
chráničkou. Při křížení komunikací bude vodovod uložen do ocelových chrániček DN 600. 
 
Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 1961, 3653/2, 2006/1, 2006/5, 3655/1, 3536/1, 3706/1 v k.ú. 
Holešov. Pozemky dotčené ochranným pásmem vodovodu jsou následující: 1961, 3653/2, 2006/1, 2007/3, 
2006/5, 2007/4, 3655/7, 3655/1, 3681, 2057, 3536/1, 3545/1, 2586/9, 2706/1, 2590/9 v k. ú. Holešov 
 
Městský úřad Holešov, stavební úřad, vydal pro stavbu rozhodnutí o umístění stavby dne 18.10.2018 pod 
č. j. HOL-23727/2018/SÚ/Sa. 

 
Městský  úřad  Holešov,  odbor  výstavby, rozvoje a životního  prostředí, oddělení 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 
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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 

 
oznamuje   

zahájení vodoprávního  řízení 
 
bez  ústního jednání  dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 115 odst.1 vodního zákona a § 112 
odst.1 a 2 stavebního zákona. Vodoprávnímu úřadu  jsou  poměry   na  místě  samém  známy a žadatel 
předložil všechny potřebné doklady v této  věci. 
 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení 
realizovat na Městském úřadě Holešov, odbor výstavby rozvoje a životního prostředí, oddělení životního 
prostředí, Masarykova 628, 769 01 Holešov, dveře č. 121 v úřední dny (pondělí a středa 7.30 - 11.00, 12.00 
-17.00 hod). 
 
Účastníci řízení  mohou své námitky nebo  připomínky k  návrhu  uplatnit  nejpozději do deseti dnů, ode dne 
doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 stavebního zákona). Účastníci řízení mohou námitky  
uplatnit proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavků dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 
nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody k podání námitek. K námitkám, 
které překračují uvedený rozsah nebo k námitkám, které mohly být uplatněny při územním řízení nebo při 
vydání územního plánu, se nepřihlíží (§ 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona). 

 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Hana Vedrová v. r. 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
 
 
Toto  oznámení musí  být vyvěšeno  na úřední  desce po dobu 15-ti dnů. Po  sejmutí  bude zasláno zpět  
vodoprávnímu úřadu. 
  
 
Ev. č.: 34/2019 
Vyvěšeno dne: 09.01.2019 
Bude sejmuto dne: 25.01.2019 
Sejmuto dne:  
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž v zastoupení VODING Hranice 
spol. s r.o., Zborovská 583, 753 01 Hranice 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,  K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
vlastníci pozemků p. č.  2019/1, 2020, 2506, 2586/2, 3706/23, 2013, 2014, 2097, 2098, 2505/6, 2015, 
2018/1, 2406/25, 2509, 2094, 2095, 2018/2, 1962/10, 2511/20, 1451/1, 1451/3, 1525, 2006/4, 2006/7, 
2007/3, 2007/4, 2096, 2507, 2510, 2586/9, 2590/9, 3533/2, 3533/3, 3536/2, 3545/1, 3680/2, 3681, 2508, 
2406/1, 2505/1, 2512/2, 1350/2, 2017, 3655/6, 3655/7  v k. ú. Holešov 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad  Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu, 
Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova  450, 767 01 Kroměříž 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, obor tajemníka, Masarykova 628, 769 01 Holešov 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


