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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
ROZHODNUTÍ  O  SPOLEČNÉM  POVOLENÍ 

 
Žadatel, Obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 Míškovice v zastoupení na základě plné 
moci Ing. Janem Hladišem, Náměstí Svobody 1317/19, 769 01 Holešov požádal podáním č. j.                
HOL-24610/2018 ze dne 05. 09. 2018 o společné povolení pro stavbu ZTV Lechotice Podlesí – SO 03 
Kanalizace a SO 04 Vodovod na pozemcích p. č. 385/20, 385/22, 385/25, 385/28, 385/29, 385/30, 1047, 
1049, 1050, 1067, 1070, 1071/1, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1072/5, 1072/9 v k. ú. Lechotice. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno řízení o společném povolení. 
 
Městský  úřad  Holešov, odbor  výstavby, rozvoje a životního  prostředí, oddělení životního prostředí jako 
věcně a místně   příslušný    vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu, podle ustanovení  

 § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  

 § 10  a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) 

 § 15 odst.  1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavební   řádu, v platném znění 
(dále jen stavební zákon) 

 § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), 
v platném znění 

po prověření všech náležitostí včetně dokladů a projektové dokumentace podle ustanovení § 7a vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění 

r o z h o d u j e 
 
podle ustanovení 

 § 15 vodního zákona,   

 §  94p stavebního zákona, 

 § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění 

a vydává 
společné povolení stavby vodního  díla 

ZTV Lechotice Podlesí – SO 03 Kanalizace a SO 04 Vodovod 
 

na pozemcích p. č. 385/20, 385/22, 385/25, 385/28, 385/29, 385/30, 1047, 1049, 1050, 1067, 1070, 1071/1, 
1071/8, 1071/9, 1071/10, 1072/5, 1072/9 v k. ú. Lechotice, obec Lechotice, okres Kroměříž, Zlínský kraj, 
hydrologické pořadí č. 4-13-01-0440-0-00, číslo hydrogeologického rajonu 3222. Vodní útvar podzemních 
vod 32221 Flyš v povodí Moravy - severní část, vodní útvar povrchových vod Racková od pramene po ústí 
do Dřevnice včetně (ID MOV_1230).   
 
Stavba obsahuje: 
Vodovod na pozemcích p. č. 385/30, 1047, 1049, 1050, 1067, 1070, 1071/1, 1072/9 v k. ú. Lechotice. Jedná 
se o nové vodovodní řady V1, V2, V3, V4 v celkové délce 983,5 m. Vodovodní řad V1 bude napojen na 
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stávající vodovod na pozemku p. č. 1047 v k. ú. Lechotice. V1 – V3 bude proveden z materiálu PE100 RC 
SDR 17,6 DN 90, V3 bude propojen se stávajícím vodovodním řadem PVC 90 a ukončen hydrantem DN 80. 
Větev V4 bude napojena na větev V3, bude provedena z materiálu PE100 RC SDR 11 DN 63 a bude 
propojena se stávajícím vodovodním řadem PVC 63. Za napojením na stávající řady budou osazeny sekční 
uzávěry DN 80. 
 
Kanalizace jednotná na pozemcích p. č. 385/20, 385/22, 385/25, 385/28, 385/29, 385/30, 1067, 1071/1, 
1071/8, 1071/9, 1071/10, 1072/5, v k. ú. Lechotice. Jedná se o nové stoky A DN 300, a stoky A1, A2, A3, B, 
C, D DN 250 v celkové délce 954,0 m. Kanalizace bude provedena z materiálu PP SN8 DN 250 a PP SN8 
DN 300. Stoka A DN 300 bude napojena na stávající kanalizaci na pozemku na pozemku p. č. 1071/1 v k. ú. 
Lechotice přes revizní šachtu PREFA DN 1000. Do této stoky jsou svedeny stoky A3, A2, A1 a B, všechny 
DN 250. Napojení na stoku A je přes revizní šachty.  
Stoka C DN 250 je samostatnou stoku, bude napojena na stávající kanalizaci na pozemku p. č. 1067 v k. ú. 
Lechotice a stoka D DN 250 je také samostatnou stokou a bude napojena na stávající kanalizaci na 
pozemku p. č. 385/30 v k. ú. Lechotice. Napojení jednotlivých stok kanalizace je přes revizní šachty.  
 
Orientační určení polohy vodního díla je následující:   

Vodovod X Y 

V1 543,0 m 
začátek 1159814,12 526419,28 

konec 1159783,86 526146,87 

V2 194,0 m 
začátek 1159876,53 526182,02 

konec 11599,21,57 526293,34 

V3 212,5 m 
začátek 1159903,21 5260,99,68 

konec 1159704,96 526178,29 

V4 34,0 m 
začátek 1159764,49 526120,62 

konec 1159769,37 526153,33 

 

Kanalizace X Y 

A 244,0 m 
začátek 1159814,12 526419,28 

konec 1159783,86 526146,87 

A1 116,0 m 
začátek 1159876,53 526182,02 

konec 11599,21,57 526293,34 

A2 96,0 m 
začátek 1159903,21 5260,99,68 

konec 1159704,96 526178,29 

A3 114,0 m 
začátek 1159764,49 526120,62 

konec 1159769,37 526153,33 

B 129,0 m 
začátek 1159861,75 526188,04 

konec 1159760,47 526241,98 

C 146,0 m 
začátek 1159901,77 526100,54 

konec 1159765,64 526155,34 

D 109,0 m 
začátek 1159835,36 526091,79 

konec 1159756,60 526085,76 

 
Pro provedení stavby se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94 p stavebního zákona stanoví tyto 
podmínky: 
1. Stavba bude realizována podle předložené a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. 

Jiří Kutal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v říjnu 2018.  
2. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 385/20, 385/22, 385/25, 385/28, 385/29, 385/30, 1047, 1049, 

1050, 1067, 1070, 1071/1, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1072/5, 1072/9 v k. ú. Lechotice dle přílohy č. 1 - 
ověřené situace stavby v měřítku 1:1000, která je uložena jako součást společného povolení ve spisu 
předmětné stavby. 

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby termín počátku stavebních prací, název 
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.  

4. Stavbu bude provádět právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění vodních děl jako 
předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.  

5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby: dokončená 
stavba.  

6. Termín dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2020. 
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7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě. Při křížení budou protokolárně 
před záhozem předána správcům těchto zařízení. Protokoly budou předloženy při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby vodoprávnímu úřadu.  

8. Při provádění stavby budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních správců technické a 
dopravní infrastruktury:  
 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko ze dne 07.03.2018 pod č. j. 2018-005430  

- Trasy navržených vodovodních řadů požadujeme umístit na veřejně přístupném místě a mimo 
plánovanou obslužnou komunikaci (kromě míst křížení) 

- V místech křížení vodovodu s komunikací požadujeme použít trubky PE 100-RC opatřené 
ochranným pláštěm z PP 

- Pro napojení objektů RD na protilehlé straně za komunikací budou v rámci této stavby osazeny 
chráničky z trubek PE 63, které budou zakončeny a zaslepeny za komunikací. 

- Napojení na vodovodní síť ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze pracovníci VaK 
Kroměříž, a. s., popř. firma oprávněná provádět vodohospodářské stavby a odsouhlasená 
zástupcem VaK Kroměříž, a. s.  

- Vybudováním nově navržené vodovodní sítě může být pověřena pouze firma oprávněná provádět 
vodohospodářské stavby. 

- K zahájení stavebních prací výstavby vodovodní sítě, k tlakovým zkouškám a ke kontrole před 
ukončením prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a. s.  

- Je nutné zajistit geodetické zaměření nově vybudovaného vodovodu dle směrnice VaK Kroměříž, 
a.s. 2/2004.   

- K vydání kolaudačního rozhodnutí je nutné uzavřít s budoucím provozovatelem nově vybudovaného 
vodovodu smlouvu o provozování včetně dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů.  

- S dostatečným časovým předstihem je nutné doložit provozovateli doklady podle § 6 odst. 12 
zákona o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a přílohy č. 11 prováděcí vyhlášky č. 
428/2001 Sb., v platném znění potřebné pro vyřízení povolení k provozování dle § 6 zákona o 
vodovodech a kanalizacích, v platném znění na příslušném krajském úřadě tak, aby povolení 
k provozování bylo vyřízeno před podáním žádosti o kolaudační souhlas. 

- Investor před zahájením stavby uzavře s vlastníky dotčených pozemků smlouvu o právu provést 
stavbu. Smluvní strany se touto smlouvou zavazují uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene a to 
do 30 dnů po právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby. Průběh a rozsah věcného břemene bude 
vymezen geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy. Vyhotovení 
geometrického plánu zajistí a uhradí investor výše uvedené stavby. 

- Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení stávající vodovodní sítě v zájmové 
lokalitě. Dále je nutné vytyčení stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým objektům 
nacházejících se v řešeném území. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního potrubí a 
před provedením protlaku je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně 
kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. 

- Při realizaci dodržet ustanovení pásma dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (v 
platném znění), prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005 a 
ustanovení ČSN 75 6101 a ČSN 75 5402.  

- Vodovodní řady musí zůstat na veřejném prostranství, mimo oplocené pozemky.  
- Při úpravě okolního terénu musí být osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově 

upraveného terénu.  

- V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. 

- Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat zařízení VaK Kroměříž, a. s. včetně 
vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. 

- Po ukončení stavebních prací přizvat zástupce VaK Kroměříž, a. s. k provedení kontroly správnosti 
osazení vnějších povrchových znaků.  

 

E.ON Servisní, s. r. o., vyjádření ze dne 21.02.2018 pod č. j. H18502-16223065 a E.ON Česká 
republika, s. r. o., souhlas ze dne 27.02.2018 pod č. j. L4570-16235839 

- V OP zařízení distribuční soustavy - nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci 
uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v 
platném znění.  

- 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 OP trvale informováni.   



Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí 
č. j. HOL-24610/2018/ŽP/LKA 

 

Strana 4 (celkem 10) 

- 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 zaměstnanců E. ON Česká republika, s. r. o. (dále ECZR) 

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

- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN 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. 

- V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanizmy, u kterých při 
činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3,0 m, tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí 
korbou. 

- Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s 
příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.  

- Upozorňujeme, že práce s mechanizací (jeřáby, zdvihovací, lanové a podobné mechanismy) musí 
být v kterékoliv poloze umístěné mimo OP nadzemního vedení. Pokud není možno tento požadavek 
dodržet, nutno situaci projednat na Regionální správě Otrokovice. 

- Dále upozorňujeme na povinnost vyznačení OP nadzemního vedení VN dobře viditelným způsobem 
přímo v terénu (cedule, značky, apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení 
s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma 
trvale informováni. 

- V místě křížení komunikace s nadzemním vedením VN, NN musí být zachovány nejkratší povolené 
vzdálenosti dle ČSN. 

- Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 
Sb. 

- Při práci v OP vedení VN či jeho blízkosti nebo v blízkosti vedení NN je možno v dostatečném 
předstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u ECZR RS Otrokovice. 

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

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude 
odpovídat příslušným ČSN normám. 

- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopů. O kontrole bude 
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.  

- 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.  

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno  

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.  

- Veškeré práce s mechanizací v OP podzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového 
stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.  

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího 
vedení  

- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD. 

 
GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 12.03.2018 pod č. j. 5001669614:  

- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení 

- Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci 
komunikace – zpevněných ploch 
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- Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením a plynovodními přípojkami musí být 
v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

- Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, atd.) musí dodržet od stávajícího 
zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007, TPG 702 04, č. 14.5 a 14.6 – minimálně 1,0 m, tj. 
nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu 

- Nad plynárenským zařízením nesmí být souběžně umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným 
základem. 

- Požadujeme dodržet krytí plynovodu v minimální hloubce 0,8 m 

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského 
zařízení vzdálenost minimálně 2,0 mna obě strany od osy plynovodu.  

- Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 

- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení 

- Ke křížení vodovodního potrubí s plynárenskými zařízeními může dojít v minimální vzdálenosti 150 
mm, k souběhu vodovodního potrubí s plynárenskými zařízeními může dojít v minimální vzdálenosti 
500 mm. 

- 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 mohly ohrozit 
bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, 
sesuvy půdy, vibrace, apod.).  

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
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 vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.  

- 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 každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).  

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede 
příslušná provozní oblast.  

- 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 stavební činnosti budou řádně osazeny všechny 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.  

 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., vyjádření ze dne 14.02.2018, značka 538314/18 
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod 

vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby 
platnosti Vyjádření, tj. 14.02.2020, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání 
Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka tohoto Vyjádření, anebo pokud se 
žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém 
území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., o tom, zda 
toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném 
zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností 
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., které jsou nedílnou součástí tohoto 
Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že  
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo  
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci 
pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace 
stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., k upřesnění podmínek ochrany SEK.  

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Stavebník, 
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 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 tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s., Smlouvu o realizaci překládky SEK.  

 

Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

 

9. Před uvedením stavby do užívání bude předložen vyhovující protokol o analýze vzorku pitné vody v 
rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 
pozdějších předpisů, odebraného z koncové části nově budovaného vodovodního řadu provedený 
(včetně odběru) držitelem o osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře 
nebo držitelem autorizace. 

10. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že pro výstavbu vodovodního 
řadu byly použity materiály určené pro trvalý a styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody 
byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v 
platném znění.  

11. Z trvale odnímané plochy pro stavbu ZTV, bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy na ploše 6 208,5 
m2 o hloubce 0,25 m a celkovém objemu cca 1 552 m3 z pozemků ZPF p. č. 1071/1, 1070 a 385/10  v k. 
ú. Lechotice. 

12. Skrytá ornice bude uložena na pozemku p. č. 1052 v k. ú. Lechotice. 

13. O manipulaci s ornicí povede investor evidenci, která bude předložena orgánu ochrany ZPF v případě 
potřeby a kontroly. 

14. Pozemek p. č. 1072/9 (orná půda) dotčený uložením projektované objektu SO 04 vodovod. Investor je 
povinen dodržet zásady ochrany ZPF podle § 4 zákona č. 334/1992, 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. 

15. 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 

16. Stavba bude po dokončení zaměřena oprávněnou geodetickou firmou. 
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17. Před vydáním kolaudačního souhlasu předloží stavebník vodoprávnímu úřadu dohodu vlastníků 
vodovodů provozně souvisejících dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích v platném znění.  

18. Současně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník vodoprávnímu úřadu povolení 
k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, příp. smlouvu o jejich provozování.  

19. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí.  

20. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci podle § 73 správního řádu.  

21. Vodoprávní úřad současně upozorňuje, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (§ 119 odst. 1 stavebního zákona).  
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Vodoprávní úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků p. č. 385/20, 385/22, 
385/25, 385/28, 385/29, 385/30, 1047, 1049, 1050, 1067, 1070, 1071/1, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1072/5, 
1072/9 v k. ú. Lechotice,.na kterých je stavba umístěna a v rozsahu sousedních pozemků p. č. 1042, 1045, 
1046, st. 142, 1076, 1075, 1074, 1073, 1066, 1065, 1077, 1071/11, 1071/12, 1071/13, 1072/7, 1072/6, 
1071/7, 1071/6, 1071/5, 1072/2, 1072/1, 1071/4, 1071/2, 375/13, 375/14, 375/15, st. 234, 375/16, 375/8, 
375/5, 375/7, 375/2, st. 233, 375/9, 375/18, 1069, 1068, 382, st. 130, 385/4, 385/9, 385/5, 385/6, st. 140, st. 
146, 385/19 v k. ú. Lechotice. 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 souhlasné závazné stanovisko jako 
součást koordinovaného závazného stanoviska dne  25.07.2018 pod č. j. HOL-10918/2018/ŽP/VK. 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu : 
Obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 Míškovice  
Kovář Jiří, Horní 1105/7, 769 01 Holešov 
Očadlíková Andrea, Erbenova 1145, 765 02 Otrokovice 
Konečný Ivan, Na Honech I 5539, 760 05 Zlín 
MUDr. Konečná Andrea Rut, Na Honech I 5539, 760 05 Zlín 
Hurtík Dalibor, Lukovské 136, Dolní Ves, 763 16 Fryšták 
Hurtíková Ivana, Lukovské 136, Dolní Ves, 763 16 Fryšták 
Petružálek Jiří, Lechotice 100, 768 52 Míškovice 
Navrátilová Jana, Vrchlického 698, 765 02 Otrokovice 
 
Odůvodnění: 
 
Žadatel, Obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 Míškovice v zastoupení na základě plné 
moci Ing. Janem Hladišem, Náměstí Svobody 1317/19, 769 01 Holešov požádala podáním č. j.                
HOL-24610/2018 ze dne 05. 09. 2018 o společné povolení pro stavbu ZTV Lechotice Podlesí – SO 03 
Kanalizace a SO 04 Vodovod na pozemcích p. č. 385/20, 385/22, 385/25, 385/28, 385/29, 385/30, 1047, 
1049, 1050, 1067, 1070, 1071/1, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1072/5, 1072/9 v k. ú. Lechotice. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno řízení o společném povolení. 
 
K řízení byly předloženy tyto doklady: 

 projekt stavby (zpracoval Ing. Jiří Kutal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v říjnu 2018) 

 Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, 
koordinované závazné stanovisko  ze dne 25.07.2018 pod č. j. HOL-10918/2018/ŽP/VK 

 plná moc 

 Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, 
Rozhodnutí – souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 23.07.2018 pod č. j. HOL-
20931/2018/ŽP/VK 

 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 07.03.2018 pod č. j. 2018-005430  

 E.ON Servisní, s. r. o., vyjádření ze dne 21.02.2018 pod č. j. H18502-16233065 a E.ON Česká 
republika, s. r. o., souhlas ze dne 27.02.2018 pod č. j. L4570-16235839  

 Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 14.02.2018 pod č. j. 538314/18  

 GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 12.03.2018 pod č. j. 5001669614  

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 19.02.2018, č. j. KHSZL 
03678/2018  

 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 03.04.2018, č. j.                        
HSZL-1739-2/KM-2018  
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 Lesy České republiky, s. p., vyjádření ze dne 06.04.2018 pod č. j. LCR957/002339/2018 

 

Vodoprávní úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 115 vodního zákona a § 94k 
stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, tak na 
sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by 
mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby 
v rozsahu pozemků p. č. 385/20, 385/22, 385/25, 385/28, 385/29, 385/30, 1047, 1049, 1050, 1067, 1070, 
1071/1, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1072/5, 1072/9 v k. ú. Lechotice, na kterém je stavba umístěna a 
v rozsahu sousedních pozemků p. č. 1042, 1045, 1046, st. 142, 1076, 1075, 1074, 1073, 1066, 1065, 1077, 
1071/11, 1071/12, 1071/13, 1072/7, 1072/6, 1071/7, 1071/6, 1071/5, 1072/2, 1072/1, 1071/4, 1071/2, 
375/13, 375/14, 375/15, st. 234, 375/16, 375/8, 375/5, 375/7, 375/2, st. 233, 375/9, 375/18, 1069, 1068, 382, 
st. 130, 385/4, 385/9, 385/5, 385/6, st. 140, st. 146, 385/19 v k. ú. Lechotice. Na základě výše uvedeného 
stanovil okruh účastníků řízení na žadatele, tj. Obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 
Míškovice, dále vlastníky pozemků na kterých má být stavba provedena a ty kdo mají k těmto pozemkům 
právo odpovídající věcnému břemeni, tj. žadatel, dále Kovář Jiří, Horní 1105/7, 769 01 Holešov, Očadlíková 
Andrea, Erbenova 1145, 765 02 Otrokovice, Konečný Ivan, Na Honech I 5539, 760 05 Zlín, MUDr. Konečná 
Andrea Rut, Na Honech I 5539, 760 05 Zlín, Hurtík Dalibor, Lukovské 136, Dolní Ves, 763 16 Fryšták, 
Hurtíková Ivana, Lukovské 136, Dolní Ves, 763 16 Fryšták, Petružálek Jiří, Lechotice 100, 768 52 Míškovice 
a Navrátilová Jana, Vrchlického 698, 765 02 Otrokovice. Dále byla účastníka řízení společnost Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a. s., vzhledem ke skutečnosti, že stavební objekt vodovodu bude napojen na vodovod 
obce, který společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., provozuje. Dále vlastníky sousedních 
pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby dotčeno: vlastníci 
pozemků p. č. 1042, 1045, 1046, st. 142, 1076, 1075, 1074, 1073, 1066, 1065, 1077, 1071/11, 1071/12, 
1071/13, 1072/7, 1072/6, 1071/7, 1071/6, 1071/5, 1072/2, 1072/1, 1071/4, 1071/2, 375/13, 375/14, 375/15, 
st. 234, 375/16, 375/8, 375/5, 375/7, 375/2, st. 233, 375/9, 375/18, 1069, 1068, 382, st. 130, 385/4, 385/9, 
385/5, 385/6, st. 140, st. 146, 385/19 v k. ú. Lechotice. Dále vodoprávní úřad pojal za účastníky řízení 
správce technické infrastruktury, tj. 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, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., 
K Majáku 5001, 760 01 Zlín a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. 
Dále dotčené orgány, tj. Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení 
stavebního řádu a Městský úřad  Holešov, útvar územního plánování, Hasičský záchranný sbor Zlínského 
kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž a Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín.  
 
Vodoprávní úřad oznámil dne 16.10.2018 pod č. j. HOL-28839/2018/ŽP/LKA  všem známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení. Jedná se o řízení s velkým 
počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, proto je v souladu s § 144 odst. 6 
správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky. To se netýká účastníků řízení 
uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu; těmto je doručováno jednotlivě. Vzhledem k tomu, že  
vodoprávnímu úřadu  byly poměry   na  místě  samém  známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu umístění a provádění, upustil vodoprávní úřad 
od ústního jednání a místního šetření. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní 
úřad účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a to v termínu 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o zahájení řízení.  
 
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu vodního zákona, 
stavebního zákona, a dalších souvisejících předpisů. Vodoprávní úřad v souladu s § 3 správního řádu 
postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Stavebník předložil všechny 
předepsané doklady. Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Jedná se o 
podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, které jsou uvedeny v 
podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 9 a 10. Dále vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí 
podmínky dané stanovisky správců dotčené technické a dopravní infrastruktury a to pod č. 8. Dále byly do 
podmínek společného povolení zapracovány podmínky Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje 
a životního prostředí, orgánu ochrany ZPF, které byly stanoveny rozhodnutím – souhlasem k odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu ze dne 23.07.2018 pod č. j. HOL-20931/2018/ŽP/VK. Tyto podmínky byly 
zapracovány do podmínek rozhodnutí pod č. 11., 12., 13. a 14. Předmětná stavba není umístěna v 
ochranném pásmu vodního zdroje. Účastníci řízení a dotčené orgány měli možnost před vydáním 
rozhodnutím seznámit se s podklady pro rozhodnutí a to na základě oznámení vodoprávního úřadu ze dne 
16.10.2018 pod č. j. HOL-28839/2018/ŽP/LKA a současně jim byla stanovena lhůta pro podání námitek. 
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Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu 
vodního zákona, stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů. Vodovodní a kanalizační řad je 
vodním dílem dle ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 je třeba 
k provedení vodních děl povolení vodoprávního úřadu. Dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona lze 
vodní dílo povolit ve společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona. 
 
Vodoprávní úřad posuzoval stavbu v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 stavebního zákona, přičemž 
zjistil, že stavba je souladu s požadavky: 
- Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění. Umístění stavby vyhovuje 
podmínkám daným citovanou vyhláškou. 

- Na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – navržená stavba není v rozporu s požadavky 
příslušných právních předpisů. 

- Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona – navržená stavba je v souladu 
s požadavky dotčených orgánů. 

 
Vodoprávní úřad dále potom dle ustanovení § 94o odst. 2 ověřil, že: 
- Předložená dokumentace je úplná, přehledná a jsou v 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 
technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 

- Je zajištěn příjezd ke stavbě, stavba bude napojena na stávající vodovod.  
 
V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny námitky dle § 94n odst. 3 stavebního zákona. Útvar 
územního plánování vydal souhlasné závazné stanovisko, dle kterého je posuzovaný záměr přípustný 
z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska cílů a úkolů 
územního plánování. Stavba neleží v ochranném pásmu vodního zdroje. Vodoprávní úřad po zvážení všech 
uvedených okolností zjistil, že záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho uskutečněním nedojde ke 
zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 
Uskutečněním stavby nejsou ohroženy vodní ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, a proto vodoprávní úřad rozhodl, jak je výše uvedeno. 
 
Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu 
Zlínského kraje ve Zlíně. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu se odvolání podává ve lhůtě 15 dnů 
ode dne oznámení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu v Holešově, odboru výstavby, 
rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízní 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 
účastníka sám. Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 
 
 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

Ing. Lucie Kaňová, v. r.  
referent vodoprávního úřadu 
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Toto  rozhodnutí musí  být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů. Po  sejmutí  bude 
zasláno zpět  vodoprávnímu úřadu. 
  
 
Ev. č.: 502/2018  
Vyvěšeno dne: 03.12.2018 
Bude sejmuto dne: 19.12.2018 
Sejmuto dne:  
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle položky č. 18 bod 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
v platném znění, sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 15.11.2018. 

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 Míškovice  

o v zastoupení na základě plné moci Ing. Janem Hladišem, Náměstí Svobody 1317/19, 769 01 
Holešov 

Kovář Jiří, Horní 1105/7, 769 01 Holešov 
Očadlíková Andrea, Erbenova 1145, 765 02 Otrokovice 
Konečný Ivan, Na Honech I 5539, 760 05 Zlín 
MUDr. Konečná Andrea Rut, Na Honech I 5539, 760 05 Zlín 
Hurtík Dalibor, Lukovské 136, Dolní Ves, 763 16 Fryšták 
Hurtíková Ivana, Lukovské 136, Dolní Ves, 763 16 Fryšták 
Petružálek Jiří, Lechotice 100, 768 52 Míškovice 
Navrátilová Jana, Vrchlického 698, 765 02 Otrokovice 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
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 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
vlastníci pozemků p. č. 1042, 1045, 1046, st. 142, 1076, 1075, 1074, 1073, 1066, 1065, 1077, 1071/11, 
1071/12, 1071/13, 1072/7, 1072/6, 1071/7, 1071/6, 1071/5, 1072/2, 1072/1, 1071/4, 1071/2, 375/13, 375/14, 
375/15, st. 234, 375/16, 375/8, 375/5, 375/7, 375/2, st. 233, 375/9, 375/18, 1069, 1068, 382, st. 130, 385/4, 
385/9, 385/5, 385/6, st. 140, st. 146, 385/19 v k. ú. Lechotice. 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu 
Městský úřad  Holešov, útvar územního plánování 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, obor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Obecní úřad Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Lechotice 

 

 


