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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

Žadatel, Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172, v zastoupení na 
základě plné moci společností Tom´s Roads s.r.o., Tyršova 931, 768 41 Bystřice pod 
Hostýnem, IČO 005958423, podáním č.j. 11447/2021, ze dne 20.04.2021 požádal o 
společné územní a stavební povolení na stavbu „HOLEŠOV – REVITALIZACE MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ, 2. ETAPA – UL. OČADLÍKOVA“ na pozemcích p.č. 1522/1 (ostatní plocha), 
1522/2 (ostatní plocha), 1522/3 (ostatní plocha), 1524 (ostatní plocha), 1525 (ostatní plocha), 
1580/1 (ostatní plocha) a 1681/27 (ostatní plocha), v katastrálním území Holešov. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno řízení.  
 
Městský úřad Holešov, Odbor investic, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad 
(dále jen speciální stavební úřad) podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon) a § 16 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích),  
§ 8 odst. 6 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 
jen zákon o ochraně přírody a krajiny) a § 4 zákona č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení, v platném znění ve společném územním a stavebním řízení 
přezkoumal v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona žádost o společné povolení 
pro výše uvedenou stavbu podle § 94j až 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky  
č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění (dále jen vyhlášky). Po prozkoumání rozhodl takto: 
 

I. podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
 

povoluje kácení 

 3 ks stromů 
 

rostoucích ve stromořadí v ulici Očadlíkova v místě výše zmíněné stavby na pozemcích 
p.č. 1522/3 KN v k.ú. Holešov, a to: 

Město Holešov, IČO 00287172 
Masarykova 628 
769 01  Holešov 
 
v zastoupení 
 
Tom's Roads s.r.o., IČO 05958423 
Tyršova 931 
768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
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- Javor mléč (Acer platanoides), č. 28, obvod kmene ve výšce 130 cm je 69 cm a výška je 
4 m. 

- Třešeň ptačí (Prunus avium), č. 63, obvod kmene ve výšce 130 cm je 80 cm a výška je 8 
m. 

- Třešeň pilovitá (Cerasus serrulata ´Kanzan´), č. 70, obvod kmene ve výšce 130 cm je 13 
cm a výška je 3 m. 

 
Podmínky: 
Pro kácení stromů se stanoví tyto podmínky: 
1. Kácení předmětných dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené 

stavby. 
2. Kácení lze provést v době mimo hnízdění ptactva. 
 
II. podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny  
 

stanovuje povinnost náhradní výsadby 

 6 ks stromů 
 

druh: 
dub letní (Quercus robur), velikost 100/150 cm, na pozemek města Holešov p.č. 3059 KN 
v k.ú. Holešov v místě navrhovaného biocentra. Náhradní výsadba bude realizována za 
účelem kompenzace ekologické újmy. 
 
Podmínky: 
Náhradní výsadba bude realizována za účelem kompenzace ekologické újmy za těchto 
podmínek: 
1. Náhradní výsadba bude realizována po odsouhlasení jejího přesného umístění správcem 

zeleně města Holešov. 
2. Náhradní výsadba bude provedena podle normy ČSN 83 9021 – Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a podle Standardu péče o přírodu 
a krajinu SPPK A02 001:2013 – výsadba stromů. 

3. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dokončení předmětné stavby. 
4. Stromy na pozemku budou opatřeny mechanickou ochranou proti okusu. 
5. Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysázené dřeviny po dobu 5 let od 

jejich vysázení. Péče bude provedena podle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK 
A02 001:2013 – výsadba stromů a bude spočívat především v dostatečné zálivce, 
hnojení, výchovném řezu a údržbě kotvení a úvazků. 

 
III. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, § 13a vyhlášky 
 

vydává společné povolení stavby 
 

HOLEŠOV – REVITALIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, 2. ETAPA –  
UL. OČADLÍKOVA 

 

na pozemcích p.č. 1522/1 (ostatní plocha), 1522/2 (ostatní plocha), 1522/3 (ostatní plocha), 
1524 (ostatní plocha), 1525 (ostatní plocha), 1580/1 (ostatní plocha) a 1681/27 (ostatní 
plocha), v katastrálním území Holešov.  
 
Stavba obsahuje:  
Realizací stavebních úprav stávajících zpevněných ploch místní komunikace ulice 
Očadlíkova a jejich propojení se stávajícími zpevněnými plochami a navrhovanými 
stavebními úpravami ulic Grohova, Plačkov a Samostatnost v intravilánu města Holešov. 

Stavební objekt: SO 101 - Vozovka MK ul. Očadlíkova 
Vozovka je navržena s obslužnou a zpřístupňující funkcí jako dvoupruhová s obousměrným 
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provozem s šířkou jízdního pruhu 3,25 m v základní šířce 6,5 m. Celková konstrukční 
tl. 440 mm komunikace bude se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrti a vrstvou 
ze směsi stmelenou cementem a zpevněným asfaltobetonovým pojížděným krytem ve 
dvou vrstvách. Napojení na stávající vozovky ul. Grohova, Plačkov a již zrealizovaným 
úsekem u kruhového objezdu je navrženo zařezáním živičného krytu vozovky vtl. 110 mm, 
a to ve vzdálenosti min. 250 - 500 mm od okraje vozovky, a odstranění živičného krytu vně 
tohoto zářezu vtl. 110 mm. Nová krytová pojížděná vrstva zpevněné plochy bude na tuto 
šířku přetažena asfaltobetonem ve dvou vrstvách a vzniklá svislá spára bude vyplněna 
modifikovanou pružnou asfaltovou zálivkou. V místech napojení na stávající zpevněné 
plochy bude povrch dotčen stavební činností urovnán a zhutněn a kryt bude předlážděn s 
užitím stávajících dlaždic, případně upraven obalovaným kamenivem nebo štěrkodrti. 
Spáry na těchto zpevněných plochách budou zapískovány. Asfaltobetonový kryt bude 
upnut do navrhovaných betonových silničních obrubníků, osazených do lože z betonu třídy 
C16/20 tloušťky min. 10 cm, doplněných o dvouřádek z žulové kostky uložených do 
betonového lože třídy C 16/20 tloušťky min. 10 cm. Výška silničních obrub je navržena min. 
8 cm nad úrovní přilehlé vozovky. V místech přejezdů na parkovací stání a v místech 
sjezdů budou silniční obruby sníženy na max. 5 cm nad vozovkou v provedení z 
betonových obrub nájezdových. Plynulé napojení na okolní navrhované silniční obruby 
bude provedeno užitím silničních obrub přechodových pravých / levých dle situace. 
Odvodnění povrchu zpevněných ploch je uvažováno podélnými a příčnými sklony do 
nových uličních vpustí, které nahradí stávající vpusti a následně do stávající kanalizace, 
případně přes zapuštěnou obrubu na okolní terén. 

Stavební objekt: SO 102 – Parkovací stání 
Jedná se o parkovací plochy umístěné kolmo k vozovce místní komunikace ul. Očadlíkova. 
Zpevněné plochy jsou navrženy pro pojezd a parkování osobních vozidel. Celkem je podél 
vozovky MK ul. Očadlíkova navrženo 44 parkovacích stání s kolmým a podélným řazením. 
Základní parametry parkovacích stání s kolmým řazením jsou navrženy s délkou 4,5 m 
(+převis 0,5 do zeleného pásu) a minimální šířkou 2,75 m. Krajní stání jsou rozšířena o 
0,25 m. Základní parametry parkovacích stání s podélným řazením jsou navrženy s 
minimální délkou 5,75 m a základní šířkou 2,0 m krajní stání jsou nájezdovými klíny 
prodloužena o 1,0 m. Dále jsou navrženy 4 samostatné parkovací stání na levé straně MK 
v šířce 3,0 m s proměnnou délkou dle situace. Konstrukce (o celkové tl. 420 mm) je 
navržena se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrti a zpevněným dlážděným 
pojížděným krytem umožňujícím vsakování. Dlážděný kryt bude upnut do navrhovaných 
betonových silničních obrubníků, osazených do lože z betonu třídy C16/20. V místech 
přejezdů na parkovací stání budou silniční obruby sníženy na max. 5 cm nad vozovkou v 
provedení z betonových obrub nájezdových. Plynulé napojení na okolní navrhované silniční 
obruby bude provedeno užitím silničních obrub přechodových pravých / levých dle situace. 
Odvodnění zpevněných parkovacích ploch je uvažováno vsakováním. Zpevněné plochy 
jsou navrženy s krytem z drenážní dlažby umožňující vsakování dešťových vod. 

Stavební objekt: SO 103 – Chodníky 
Chodníky jsou trasovány podél vozovky MK ul. Očadlíkova po levé i pravé straně ve směru 
staničení mezi ulicemi ul. Grohova a Masarykova. Pochozí zpevněné plochy chodníků jsou 
navrženy v základní šířce 1,7 m po pravé straně MK a 2,0 m po levé straně MK ve směru 
staničení. Konstrukce (celková konstrukční tl.270 mm) je navržena se zpevněnou 
podkladní vrstvou ze štěrkodrti a zpevněným dlážděným pochozím krytem. V místech 
procházení plochy chodníku přes sjezdy bude pojízdná plocha provedena s krytem ze 
zámkové dlažby DL 80 mm. Podkladní vrstva bude v místech křížení chodníku se sjezdem 
doplněna o druhou podkladní vrstvu ze štěrkodrtí tř. B v tl. 0,15 m. Odvodnění povrchu 
zpevněných ploch je uvažováno podélnými a příčnými sklony do nových uličních vpustí, 
které nahradí stávající vpusti a následně do stávající kanalizace, případně přes zapuštěnou 
obrubu na okolní terén. 

Součástí tohoto řízení není stanovení dopravního značení. 
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Podmínky: 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na pozemcích na pozemcích p.č. 1522/1 (ostatní plocha), 1522/2 

(ostatní plocha), 1522/3 (ostatní plocha), 1524 (ostatní plocha), 1525 (ostatní plocha), 
1580/1 (ostatní plocha) a 1681/27 (ostatní plocha), v katastrálním území Holešov, tak, jak 
je zakresleno v situačním výkresu – Katastrální situační výkres v měřítku 1:500, který je 
založen ve spisu stavby na speciálním stavebním úřadě. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, 
kterou zpracovala společnost Tom´s Roads s.r.o., sídlo zhotovitele: Tyršova 931, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, IČO 05958423 a autorizoval Ing. Tomáš Olša, ČKAIT 1202125, 
č. zakázky TR 2018_01, datum 08/2019, případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu. 

3. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

5. 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. 

6. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek 
o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání 
kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na 
něm uvedené zůstaly čitelné. 

7. Při provádění stavby budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů a účastníků 
řízení uvedené v těchto vyjádřeních a stanoviscích: 

Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, Koordinované závazné 
stanovisko, č.j. HOL-34402/2020/T/MK ze dne 15.02.2021 

- 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), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon) uděluje 
investorovi podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona a § 149 správního řádu 
souhlas ve věci stavby „Holešov – Revitalizace místních komunikací, 2. etapa – ul. 
Očadlíkova" na pozemcích p. č. 1525, 1524, 1522/1, 1522/2, 1522/3, 1580/1, 1681/27 a 
1681/28, v katastrálním území Holešov, město Holešov, v okrese Kroměříž, ve Zlínském kraji, 
v hydrologickém pořadí 4-12-02-1330-0-00 a hydrogeologickém rajónu 2220. Vodní útvar 
povrchových vod Rusava od toku Roštěnka po ústí do toku Morava (ID MOV 1140). Vodní 
útvar podzemních vod 22202 Hornomoravský úval - jižní část. Souhlas se vydává pro všechny 
stavební objekty za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
1) Při provádění a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění podzemních ani 

povrchových vod vzhledem k situování stavby v ochranném pásmu vodního zdroje 
Holešov. 

2) 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. 

3) Srážkové vody z chodníků a zpevněných parkovacích ploch, které přiléhají k nezpevněné 
travnaté ploše, budou zasakovány (nebudou odváděny do kanalizace). 

- Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění. 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Vyjádření  
č.j. 722642/19 ze dne 21.08.2019 

- Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené 
podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách 
ochrany SEK 

• V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. 

• Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. 

• Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 
rozebíratelný. 
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• Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou 
byl rozebíratelný, a   

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření, 
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK 
je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

- Pro účely přeložení SEK dle výše popsaného bodu tohoto Vyjádření je Stavebník povinen 
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky 
SEK. 

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro 
důvod Vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti. 

- Vyjádření pozbývá platnosti i) v den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu zájmového 
území či změnou důvodu Vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením 
kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na 
tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.  

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 
01 Zlín, závazné stanovisko č.j. KHSZL 21701/2019 ze dne 06.09.2019  

- V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a 
koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k 
překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a 
technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou 
používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, stanovisko  
č.j. 1063/2019 ze dne 20.09.2019 

- V místech navržených stavebních prací se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která 
je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací 
je nutné požádat o její vytyčení. Dále je nutné zohlednit umístění stávajících vodovodních a 
kanalizačních přípojek k přilehlým objektům. Přiložený situační zákres sítí je pouze orientační. 
Pro upřesněni polohy a způsobu uloženi vodovodního a kanalizačního potrubí je investor 
zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů 
zástupce VaK. Před zahájením stavebních prací požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, 
a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o 
existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované 
stavby. 

- Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. upozorňuje, že z důvodu poruchovosti 
vodovodního řadu a technického stavu kanalizace musí před zahájením zemních prací 
prověřit stav vodohospodářských síti v dotčeném území stavby. Podle závěrů prověření 
technického stavu bude posouzena možnost případné opravy vodohospodářské infrastruktury 
ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné 
pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 
stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 
1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném 
pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná stavba ani trvalý dřevnatý porost a 
ani v době výstavby zde nesmí být skladován stavební materiál, zemina a násypový materiál. 

- V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. 
Dále požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a 
nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací 
nesmí být umístěny těžké stroje, které by mohly poškodit sítě a vnější povrchové znaky na 
vodohospodářských zařízeních v naší správě. Během stavebních prací i po jejich dokončení 
musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. 

- Při stavebních úpravách stávajících a stavbě nových zpevněných ploch komunikací, 
parkovacích míst, pěších komunikací a při terénních úpravách požadujeme osazení 
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vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné 
úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem 
VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného 
zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK 
Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověřeni správnosti osazení vnějších povrchových znaků na 
vodohospodářských zařízeních. 

- Upozorňujeme, že navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního 
zdroje Holešov. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách 
č. 254/2001 Sb. ve zněni následujících novelizací. Při realizaci stavebních prací v ochranném 
pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla mechanizace zabezpečena proti úniku 
provozních kapalin a materiály použité pro stavbu nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní 
vody. 

- K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat 
zástupce VaK Kroměříž, a.s. 

- Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních 
prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených 
podmínek. 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko                     
č.j. 5001984234 ze dne 13.09.2019 

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném 
pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu 
měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné 
nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební 
práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v 
žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a 
plynovodních přípojek. 

- Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci 
komunikace – zpevněných ploch. 

- Křížení a souběh kanalizace s plynovodními zařízeními musí být v souladu s ČSN 73 60 05, 
tab. 1 a 2. 

- Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od 
stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 – 
minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu! 

- Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 60 05. 

- V případě změny nivelety terénu, doporučujeme před zahájením stavby provést ručně kopané 
sondy pro ověření hloubky uložení potrubí. 

- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace nebo úrovně zemní pláně bude podstatně 
sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace 
(zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při 
provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací 
odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba 
ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla 
uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci). 

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského 
zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu. 

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, 
bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, 
případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 
informací o jejich poloze a vlastnictví. 

- Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 
chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 
vzniklé škody. 

- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
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mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

- Stavební činností je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle 
§ 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho 
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných 
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická 
linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie. 

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit i sebemenší poškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo 
NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské 
zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že 
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy 
provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s 
plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

- Neprodleně po skončení stavebních činností budou řádně osazeny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách,  
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a 
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 
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- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenského zařízení. 

- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat 
smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese 
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-systém/,činnost „Smluvní vztahy-pozemky a budovy 
plynárenských zařízení“, případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření  
č.j. L4570-27026694 ze dne 09.01.2021 

- V podélném směru podzemní vedení NN nesmí být umístěno pod pojízdnou komunikací, musí 
být umístěno mimo tuto komunikaci až za obrubníkem. V příčném směru může být uloženo 
pod pojízdnou komunikací v hloubce 1 m, kabel NN bude založen v chráničce. 

- V podélném směru podzemní vedení VN nesmí být umístěno pod pojízdnou komunikací, musí 
být umístěno mimo tuto komunikaci min. 1 m za obrubníkem. V příčném směru může být 
uloženo pod pojízdnou komunikací v hloubce 1 m, kabel VN bude založeno v chráničce. 

- Pojízdná komunikace musí mít odstupovou vzdálenost od sloupu NN min. 1 m, od sloupu VN 

min. 2 m a od trafostanice VN/ NN min. 3m. 

- Výška vodičů nadzemního vedení NN i VN nad pojízdnou komunikací musí být min. 6 m. 

- Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 
34 1050 - kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 - kabelové kanály, 
podlaží a šachty, ČSN 33 2000 - 5-52 - výběr a stavba elektrických zařízení a PNE 33 3302 
ed.3. nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN. 

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 
stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona 
č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod 
písmeny: 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do 
všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo 
v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o 
hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné 
trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen 
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu 
ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytýčení kabelů VN, 
NN zajistí Oldřich Zahradník, tel.: 57350-3608, email: oldrich.zahradnik@eon.cz. 

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním 
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem 
zařízení stanoveno jinak. 

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude 
provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si 
vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením 
musí odpovídat příslušným ČSN. 

- Přizvání technika EG.D ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky 
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, 
ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. 

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: 
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a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6t. 

- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření 
č. 26085713 s platností do 11.12.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví 
a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. 

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována 
s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto 
vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného 
zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 
objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. 

- Kontakty správců zařízení VN+NN: Regionální správa, David Tomešek, tel. 57716-3340, 
email: david.tomesek@eon.cz. 

- V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů 
nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací. 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření 
č.j. H18502-26085713 ze dne 18.12.2020 

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do 
všech vyhotovení prováděcí dokumentace. 

- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s 
distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 
2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302. 

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné 
trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen 
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu 
ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). 
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Oldřich Zahradník, tel. 57350-3608, email: 
oldrich.zahradnik@eon.cz. 

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním 
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem 
zařízení stanoveno jinak. 

- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení 
stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a 
bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 
a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení. 

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční 
soustavy. 

- Ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle 
Poruchové služby 800 22 55 77. 

- Kontakty správců zařízení VN+NN: Regionální správa, David Tomešek, tel. 57716-3340, 
email: david.tomesek@eon.cz. 

- Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím 
jednáním předložte, prosím, toto vyjádření. 

- Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení 
nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-
distribuce.cz. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc Nerudova 
1, 779 00 Olomouc, souhrnné stanovisko č.j. 2321/2019-SŽDC-OŘ OLC/KIJ ze dne 
14.02.2019, potvrzené od Správy železnic, s.o., Olomouc, dodatkem č.1 k souhrnnému 
stanovisku č.j. 21398/2020-SŽ-OŘ OLC/KlJ dne 02.11.2020 

-    V území dotčeném stavbou se nachází podzemní vedení SŽDC, s.o. . 
- Stavbou nesmí být dotčeny pozemky SŽDC, s.o. Zároveň na nich nesmí být ukládán žádný 

materiál a to ani dočasně. 

mailto:david.tomesek@eon.cz
mailto:oldrich.zahradnik@eon.cz
mailto:david.tomesek@eon.cz
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- Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, 

provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

- Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řad drah). Realizací 

stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. 

- Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací na SŽDC, 

s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Stavebním dohledem za 

SŽDC, s.o. bude určeno Provozní středisko Správy tratí, traťový okrsek TTT (vedoucí 

provozního střediska p. )…)…, tel.: xxx xxx xxx). Před započetím prací zde projednejte stavbu, 

popř. předejte příslušnou dokumentaci. Před ukončením stavebních prací provede investor a 

stavební dohled SŽDC, s.o. zápis o ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, 

který zašle na OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb. 

- Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 

odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění. Na žádost 

stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve 

smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním stavebního povolení příslušným 

stavebním úřadem. 

- Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného Drážním úřadem (vč. kopie ověřeného 

výkresu situace stavby) požadujeme dodat na SŽDC, s.o. OŘ Olomouc, úsek náměstka 

ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb. 

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, vyjádření č.j. 210416-
0933282907 ze dne 19.04.2021 

- Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě (dále jen 
„WKS") a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto 
vyjádření. Ochranné pásmo WKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb„ o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 
0,5 m po stranách krajní hrany vedení WKS (dále jen „Ochranné pásmo"). 

- Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení 
funkčnosti naší WKS či jinému zásahu do WKS. V případě, že zjistíte kolizi WKS s Vaší akcí 
nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma WKS kontaktujte bezodkladně naší 
společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit 
konkrétní podmínky ochrany WKS, případně stanovili podmínky přeložení WKS. 

- V případě nutnosti přeložení WKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a 
to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením 
stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s 
přeložením WKS budou hrazeny investorem stavby. 

- Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení WKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba 
je uvedena níže). 

- Kontaktní osoba pro vytýčení: vytyceniolomouc@infotel.cz, kontaktní osoba pro případné 
dotazy k sítím VVKS: Jiří Juráš, jiri_juras@infotel.cz, tel. 606 776 069. 

Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, 769 01 Holešov, vyjádření ze dne 15.06.2020 
- Stavební akce, při nichž dojde k dotčení (přiblížení, křížení, těsnému souběhu) zařízení VO. V 

průběhu prací musí být zajištěna funkčnost stávajícího veřejného osvětlení nedotčeného 
stavbou. Dále viz. poučení níže [práce v blízkosti kabelových zemních tras). Situace je více 
zřejmá s připojené přílohy výřezu pasportu VO. 

- V předkládaném projektu není zakreslena síť VO. Vzhledem k rozsahu plánovaných prací a 
stavu zařízení VO je žádoucí přistoupit i k rekonstrukci VO vdané oblasti. Projektovaná 
dokumentace VO bude projednána se správcem VO, který zároveň přidělí a zavede čísla 
(kódy) nových svítidel a RVO. 

- Jelikož budou práce prováděny v místech kde je již instalováno zařízení veřejného osvětlení je 
zapotřebí důsledně dodržovat pokyny při práci v blízkosti kabelových zemních tras veřejného 
osvětlení. Upozorňujeme, že stávající kabely VO dost často nejsou uloženy v zemi v 
předepsané hloubce 70 cm a nejsou označeny výstražnou fólií!!! Upozorňujeme, že v případě 
jakéhokoliv poškození zařízení veřejného osvětlení žádáme o neprodlené informování naší 
společnosti. Při poškození kabelu budeme požadovat jeho výměnu v celé jeho délce (nikoliv 
kabelovou spojku) a opětovné neprodlené uvedení do bezvadného provozního stavu. 

- Případné poškození VO a jeho nenahlášení správci bude posuzováno jako škoda na veřejně 
prospěšném zařízení a podle toho řešena. 

mailto:vytyceniolomouc@infotel.cz
mailto:jiri_juras@infotel.cz


Městský úřad Holešov, Odbor investic  
č. j. HOL-11447/2021/ISÚ/rs 
 

Stránka 11 z 16 

- Po ukončení zemních prací musí byt provedeno měření izolačního stavu kabelů VO v zájmové 
oblasti. Veškeré vyplívající práce budou účtovány na vrub realizační firmy/ objednatele. 

- Před započetím výkopových prací je nutné požádat o vytyčení kabelů veřejného osvětlení v 
zájmové oblasti. Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem. 

- Zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO. 
- Investor, příp. jím pověřené osoby, jsou povinny učinit veškerá opatření proti poškození 

kabelů a zařízení VO stavebními pracemi. 
- Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od vytyčené trasy VO provádět zásadně 

ručně bez použití jakýchkoliv mechanismů nevhodných nástrojů, po odkrytí VO jej chránit proti 
mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou, 

- Nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena 
ochrana kabelů proti mechanickému poškození. 

- Neodkopávat patku stožáru, aby nedošlo k porušení statiky stožáru. 
- Před záhozem odkrytých kabelů VO přizvat ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho uložení 

zástupce správce. Pokud dodavatel provede zakrytí kabeláže bez kontroly před záhozem, 
vystavuje se riziku provedení kontroly pokládky kabelů při technické prohlídce hotového díla 
formou kontrolních sond. Opakované prohlídky z viny nekvalitně provedené práce budou 
provedeny za úhradu 

- Dodržovat normu ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a spisu 
zn. 1909/2021.  
8. Stavebník po nabytí právní moci společného povolení, před zahájením stavebních prací, 

předloží speciálnímu stavebnímu úřadu doklad o tom, že stavebníkem zvolený zhotovitel 
je oprávněn v souladu s § 160 stavebního zákona provádět stavbu.  

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit 
ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární 
bezpečnosti a civilní ochrany. 

10. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavbu bude provádět jako zhotovitel jen stavební 
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejíž 
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění (§160 stavebního zákona). 

11. Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými odpady v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zajistit jejich třídění a následné 
předání oprávněné osobě. 

12. Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační 
zařízení na využívání stavebních odpadů. Ostatní nevyužitelné stavební odpady lze 
předat pouze té oprávněné osobě, která provozuje zařízení k odstraňování odpadů. 

13. Při provádění stavby nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek. Případné škody 
na své náklady stavebník odstraní či plnohodnotně nahradí. 

14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavebních prací. 
15. Stavba bude dokončena do 31.08.2023.  
16. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. 
17. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu 

tyto fáze výstavby: celkové dokončení stavby. 
18. Žadatel zajistí, aby před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby byly provedeny a 

vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 
19. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů 

předem. 
20. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží žadatel mimo jiné doklady o předání 

stavebních odpadů oprávněné osobě, provozující zařízení k využívání nebo odstraňování 
odpadů. 

21. Dále k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena dokumentace skutečného 
provedení stavby, pokud při jejím provádění nedošlo k podstatným odchylkám oproti 
vydanému stavebnímu povolení (§ 121 stavebního zákona). 
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22. Stavba může být užívána podle § 122 stavebního zákona pouze na základě 
kolaudačního souhlasu. Nebo podle § 122a kolaudačního řízení. Souhlas nebo 
kolaudační rozhodnutí vydá na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad. 

23. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 
zákona správního řádu, v platném znění). 

24. Časový plán: stavba musí být zahájena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, jinak stavební povolení pozbude platnosti. 

  

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Speciální stavební úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků 
parcela p.č. 1522/1 (ostatní plocha), 1522/2 (ostatní plocha), 1522/3 (ostatní plocha), 1524 
(ostatní plocha), 1525 (ostatní plocha), 1580/1 (ostatní plocha) a 1681/27 (ostatní plocha), 
v katastrálním území Holešov. Na základě výsledku vedeného řízení, předložené projektové 
dokumentace a stanovisek dotčených orgánů další území vlivy umísťované stavby nebude 
dotčeno.  
Ke stavbě vydal Městský úřad Holešov, Útvar územního plánování dne 15.02.2021 pod             
č.j. HOL-34402/2020/T/MK Závazné stanovisko orgánu územního plánování. 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172. 
  

Odůvodnění: 
Žadatel, Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172, v zastoupení na 
základě plné moci společností Tom´s Roads s.r.o., Tyršova 931, 768 41 Bystřice pod 
Hostýnem, IČO 005958423, podáním č.j. 11447/2021, ze dne 20.04.2021 požádal o 
společné územní a stavební povolení na stavbu „HOLEŠOV – REVITALIZACE MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ, 2. ETAPA – UL. OČADLÍKOVA“ na pozemcích p.č. 1522/1 (ostatní plocha), 
1522/2 (ostatní plocha), 1522/3 (ostatní plocha), 1524 (ostatní plocha), 1525 (ostatní plocha), 
1580/1 (ostatní plocha) a 1681/27 (ostatní plocha), v katastrálním území Holešov. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno řízení.  

Speciální stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 94k 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 a provedením nemůže ohrozit ani omezit práva k dalším sousedním pozemkům a 
stavbám na nich a proto stanovil okruh účastníků řízení na stavebníka, kterým je Město 
Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, v zastoupení společností Tom´s Roads s.r.o., 
Tyršova 931, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 1 (na základě plné moci) a současně je obcí, na 
jejímž správním území má být požadovaný záměr uskutečněn a také vlastník pozemků 
parcela číslo 1522/1, 1522/2, 1522/3, 1524, 1525, 1580/1 a 1681/27, v k.ú. Holešov, na 
kterém je stavba rovněž umístěna. Dále speciální stavební úřad pojal za účastníky řízení 
společnost Tom´s Roads s.r.o., Tyršova 931, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 1 – vlastníka 
pozemku parcela číslo 1522/1, 1522/2, 1522/3, 1524, 1525, 1580/1 a 1681/27 v k.ú. 
Holešov, na kterém je stavba umístěna. Dále jako sousední vlastníci pozemků p.č. 1492/3, 
1493, 1496/1, 1497/1, 1522/6, 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1555/1, 1555/2, 1555/13, 1578/1, 
1580/4, 1581, 1642/1, 1642/2, 1642/3, 1681/1, 1683/2, 1688, 1696, 3706/1, st.1491/3, 
st.1492/1, st.1492/4, st.1494, st.1495, st.1498, st.1499, st.1502, st.1503, st.1506, st.1507, 
st.1510, st.1511, st.1514, st.1516, st.1517, st.1521/1, st.1528, st.1531/1, st.1533, st.1534, 
st.1537/4, st.1537/5, st.1539, st.1540, st.1542/3, st.1544/1, st.1544/2, st.1545, st.1548/1, 
st.1549, st.1552/1, st.1555/7, st.1562, st.1563, st.1571, st.1572/1, st.1575/1, st.1576, 
st.1687, st.1690, st.1691 a st.1697, vše v katastrálním území Holešov. Věcné břemeno na 
pozemku p.č. 1522/1, 1522/2, 1522/3 a 1580/1 v k.ú. Holešov má společnost EG.D, a.s., 
Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. Dále pak byli pojati za účastníky řízení 
správci sítí technického vybavení a to -  Správa železnic, státní organizace, Dlážděná  
1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská  499/1, 
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Zábrdovice, 602 00 Brno 2, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, 
CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 1, Vodafone Czech Republic a.s., 
náměstí Junkových  2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515 a Technické služby Holešov, s.r.o., 
Květná 1555, 769 01 Holešov. 

Opatřením č.j. HOL-15625/2021/ISÚ/rs ze dne 18.05.2021 speciální stavební úřad oznámil 
zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy 
poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a 
stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání 
a místního šetření. Stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 15 dnů od 
doručení oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení, jinak k nim nemusí 
být přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.  
 
Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o společné povolení: 
Městský úřad Holešov, Koordinované závazné stanovisko, č.j. HOL-34402/2020/T/MK ze 
dne 15.02.2021, 
Městský úřad Holešov, Souhlas podle § 17 vodního zákona je součástí Koordinovaného 
závazné stanoviska, č.j. HOL-34402/2020/T/MK ze dne 15.02.2021, 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, stanovisko č.j. KRPZ-
67542-1/ČJ-2020-150806 ze dne 07.07.2020, 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Kroměříž, závazné stanovisko č.j. HSZL-4638-
2/KM-2019 ze dne 13.09.2019, 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j. KHSZL 21701/2019 ze 
dne 06.09.2019, 
CETIN a.s., Praha 9, vyjádření č.j. 722642/19 ze dne 21.08.2019, 
E.ON Distribuce,a.s., České Budějovice, vyjádření  č.j. H18502-26085713 ze dne 
18.12.2020, 
EG.D, a.s., Brno, vyjádření  č.j. L4570-27026694 ze dne 09.01.2021, 
GridServices, s.r.o., Brno, stanovisko č.j. 5001984234 ze dne 13.09.2019, 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko č.j. 1063/2019 ze dne 20.09.2019, 
AVONET, s.r.o.,  vyjádření ze dne 07.02.2019, 
ČD – Telematika a.s., Praha 3, souhrnné stanovisko č.j. 1201902024 ze dne 04.02.2019 
prodloužené dne 11.12.2020, 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Olomouc, souhrnné stanovisko č.j. 2321/2019-SŽDC-
OŘ OLC/KlJ, ze dne 14.02.2019, 
Správa železnic, s.o., Praha 1, dodatek č.1 k souhrnnému stanovisku č.j. 21398/2020-SŽ-OŘ 
OLC/KlJ, ze dne 02.11.2020, 
Technické služby Holešov, s.r.o., Holešov, vyjádření ze dne 15.06.2020, 
Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o., Holešov, vyjádření ze dne 30.01.2019, 
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5, vyjádření č.j. 210416-0933282907 ze dne 
19.04.2021, 
ČEPRO, a.s.,  Praha 7, vyjádření sp.zn. 12356/20 ze dne 26.10.2020. 

Dále byly ke společnému řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, 
nebo stavbám. 

Posouzení záměru žadatele dle § 94o stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu 
s požadavky: 
a) Tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů – navrhovaná stavba je v souladu 

s ustanovením stavebního zákona a současně s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území, v platném znění, umístění stavby vyhovuje podmínkám 
daným citovanou vyhláškou. 

b) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavba je 
připojena na stávající dopravní infrastrukturu, architektonické ztvárnění a materiálové 
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řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním v předmětném území, 
navržená stavba tak není v rozporu s požadavky příslušných právních norem. 

c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona – do 
dokumentace stavby byla stanoviska v řízení spolupůsobících dotčených orgánů 
zapracována v plném rozsahu, podmínky dané těmito stanovisky byly dokumentací 
splněny, navržená stavba je v souladu s požadavky spolupůsobících dotčených orgánů. 

Speciální stavební úřad dále dle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil, že: 
a) Dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu – projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Projektová 
dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění a s vyhláškou č. 583/2020 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb 
dopravní infrastruktury. 

b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem – ke stavbě je 
zajištěn stávající příjezd a stavba tak bude napojena na sítě technického vybavení. 

 
Speciální stavební úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a konstatuje, že stavba 
včetně napojení na dopravní infrastrukturu nebude mít nepříznivé účinky na budoucí využití 
stavby. 

Speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním 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. 

Ve společném územním a stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou 
žádost o vydání společného povolení podle § 94o stavebního zákona. Projednal ji 
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy 
veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků 
řízení. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. 

Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. 

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a 
povolení stavby, proto rozhodl za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí 
uvedených. 
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle § 81 správního řádu do 15 dnů ode 
dne jeho doručení a to u Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního 
hospodářství, podáním u Městského úřadu Holešov, Odboru investic, Masarykova 628, 769 
17 Holešov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje 
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá a v čem je spatřován 
rozpor s právním předpisem nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu 
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předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
Radka Stratilová  
referentka Odboru investic 
 
Poznámka pro stavebníka: 
Ověřenou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí 
právní moci rozhodnutí, tj. cca 20 dní po obdržení tohoto rozhodnutí. 
 
Poplatek: 
Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) 
osvobozen od správního poplatku, dle položky 17 a 18 – osvobození. 
 
Informace pro investora: 
Zájmy ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesního a půdního 
fondu a hospodaření v lesích a ochrany státní památkové péče nejsou záměrem dotčeny. 

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 po dobu 15 dnů na úřední desce 

 
 
Ev.č.: 203/2021 
Vyvěšeno dne: 24.06.2021 
Bude sejmuto dne: 12.07.2021 
Sejmuto dne: 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v 
návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je 
rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad 
Holešov. 
 
Obdrží 

Účastníci řízení dle § 94k písm. a)  - d) stavebního zákona (doručenkou) 

Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov  
Tom´s Roads s.r.o., Tyršova 931, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 1 (v zastoupení) 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná  1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
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Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 1 
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových  2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515 
Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, 769 01 Holešov 

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):  

sousední pozemky: p.č. 1492/3, 1493, 1496/1, 1497/1, 1522/6, 1530/1, 1530/2, 1530/3, 
1555/1, 1555/2, 1555/13, 1578/1, 1580/4, 1581, 1642/1, 1642/2, 1642/3, 1681/1, 1683/2, 
1688, 1696, 3706/1, st.1491/3, st.1492/1, st.1492/4, st.1494, st.1495, st.1498, st.1499, 
st.1502, st.1503, st.1506, st.1507, st.1510, st.1511, st.1514, st.1516, st.1517, st.1521/1, 
st.1528, st.1531/1, st.1533, st.1534, st.1537/4, st.1537/5, st.1539, st.1540, st.1542/3, 
st.1544/1, st.1544/2, st.1545, st.1548/1, st.1549, st.1552/1, st.1555/7, st.1562, st.1563, 
st.1571, st.1572/1, st.1575/1, st.1576, st.1687, st.1690, st.1691 a st.1697, vše v katastrálním 
území Holešov. 

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, Oddělení stavebního 

řádu,  Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení územního 
plánování, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Kroměříž, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 
760 01 Zlín 1 
 

K vyvěšení: 

Městský úřad Holešov, Odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 
 

 
 


