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ROZHODNUTÍ 

O STAVEBNÍM POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA 

Žadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha v zastoupení na 
základě plné moci společností VIAPONT, s.r.o., IČ 46995447, Vodní 13, 602 00 Brno, zastoupený na 
základě plné moci panem Ing. Petrem Uchytilem, IČ 18139019, Chmelnice 2792/20, 628 00 Brno  podáním 
č. j. 32348/2017, ze dne 06.12.2017, požádal o stavebního povolení stavby Dálnice  D49, stavba 4901 
Hulín-Fryšták, C338 Přeložka Přílepského potoka. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Městský  úřad  Holešov,  odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení  životního  prostředí, jako 
věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení  

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

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

 § 15 odst.  1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavební   řádu, ve znění 
platném do 31.12.2017 

 § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve 
znění platném do 31.12.2017  

po  prověření  všech  náležitostí  předložené  žádosti včetně dokladů, podle ustanovení § 6 vyhlášky 
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění   

 
r o z h o d u j e 

podle ustanovení 

 § 15 vodního zákona,  za souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, 

 § 115 stavebního zákona, 
§ 7 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu  
a 

povoluje 
stavbu  vodního   díla 

Dálnice  D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, C338 Přeložka Přílepského potoka 

 
na pozemcích p. č. 4001/33, 4001/32, 4001/34, 4001/31, 4001/30, 3670/1,  3670/3, 3670/2, 3704/1 v k. ú. 
Holešov, obec Holešov, Zlínský kraj, hydrologické pořadí č. 4-12-02-1480-0-00, vodní tok Přílepský potok, 
IDVT (10186579), vodní útvar povrchových vod Mojena od pramene po ústí do toku Morava (ID MOV 1160). 
 
Stavba obsahuje: 
C338 Přeložka Přílepského potoka - jedná se o úpravu trasy části toku v minimálním rozsahu vyvolaném 
stavbou dálnice D49 (konkrétně stavebního objektu C117 Přivaděč Holešov). Celková délka úpravy je 
228 m. Koryto toku je navrženo jako lichoběžník, s šířkou dna 1,00 m a sklony svahů 1:2. Hloubka koryta se 
pohybuje v rozmezí 1,0 až 1,8 m. Koryto přeložky je navrženo s nezpevněným dnem a svahy zpevněnými do 
úrovně Q5 (h = 0,38 m). Zbývající část koryta bude dosypána zeminou a oseta. Na začátku a na konci 
úpravy budou provedeny příčné stabilizační prahy šířky 0,5 m a hloubky 0,7 m. Původní rušené koryto bude 
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v místě nové silnice zasypáno násypovým materiálem, zbývající část koryta bude zasypána zeminou, 
ohumusována v tl. 100 mm a oseta. 
 
Pro provedení stavby se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude realizována podle předložené a ověřené projektové  dokumentace, kterou vypracovala 

Ing. Ivana Novotná, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v březnu 2014 a její aktualizace 
z března 2018.  

2. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 4001/33, 4001/32, 4001/34, 4001/31, 4001/30, 3670/1,  
3670/3, 3670/2, 3704/1 v k. ú. Holešov.  

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 31.10.2022. 
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 bude stavebník respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních správců dotčené 
technické infrastruktury a vodního toku:                                                                                                                                       
- Povodí Moravy s. p., stanovisko ze dne 29.09.2016 pod č.j. PM048357/2016-203/Fi a ze dne 

02.07.2015 pod č. j. PM004262/2015-203/Fi: 
- Způsob odstranění původního koryta Přílepského potoka  bude odsouhlaseno Povodím Moravy s. p. 
- Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod. 
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. 
- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění 

toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný 
materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodních toků. 

- Pro provádění jednotlivých staveb budou zpracovány havarijní a povodňové plány (§ 39 a 71 
vodního zákona). Před zahájením stavby budou předány na vodohospodářský dispečink Povodí 
Moravy, s. p. a na provoz Zlín. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění. 

- Kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany 
přírody a přímým správcem toku. 

- Přímému správci tj. Povodí Moravy s. p., provozu Zlín, bude v časovém předstihu min. týden 
oznámeno zahájení prací, správce bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům. 

- Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou 
uložen na březích. Stavbou dotčené pozemky státu, ke kterým právo vlastníka vykonává Povodí 
Moravy s. p. budou po dokončení prací protokolárně předány řádně upraveny přímému správci toku. 

- Přímý správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
- GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 20.04.2017 pod č. j. 5001485894: 
- V místě křížení VTL plynovodu se stávajícím potokem zachovat v rozsahu ochranného pásma VTL 

plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) stávající stav (potok nerozšiřovat a neměnit trasu). 
- Před zahájením prací naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových 

stránkách www. gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/. 
- Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) 

provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení. 
- Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.). 
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu. 
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál. 
- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní 

pásmo VTL plynovodu. 
- Po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným 

způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit 
výstražnou páskou. 

- Uvedenou akcí nebudou středotlaké a nízkotlaké plynovody v majetku GasNet, s.r.o. dotčeny. 
- 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.). 



Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí 
č. j. HOL-32348/2017/ŽP/Ve 

 

Strana 3 (celkem 12) 

 

GridServices, s.r.o. 

 

- 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). 

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení. 

Tato stanoviska jsou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 
9. 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. 
10. Mechanizace, která se bude pohybovat na staveništi, musí být v dobrém technickém stavu, zejména z 

hlediska možných úkapů ropných látek. Materiály použité pro stavbu nesmí negativně ovlivnit zdroje 
podzemní vody. 

11. Na staveništi bude trvale dostatek zásahových prostředků pro provedení okamžitého zásahu v případě 
havarijního úniku látek nebezpečných vodám. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek 
bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a bude předána osobě oprávněné k jejímu převzetí 
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  v platném znění. 

12. Při veškerých stavebních pracích bude žadatel dbát na to, aby bylo poškození stávajících dřevin co 
možná nejmenší, a bude dodržovat normu na ochranu dřevin ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standard péče 
o přírodu a krajinu – řez stromů SPPK A02 002:2015 vydaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky. 

13. Po celou dobu stavby až do její kolaudace stavebník stanoví odborně způsobilou fyzickou nebo 
právnickou osobu – ekodozor (držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 
podle  § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), která 
bude hájit zájmy ochrany přírody a krajiny. 
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14. Stavebník bude ve fázi výstavby sledovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v prostoru 
staveniště a v případě potřeby zajistí záchranný přenos těchto živočichů. 

15. Stavebník v průběhu fáze výstavby zabezpečí ochranu obojživelníků a plazů – odchytem z prostoru 
staveniště odstraňovat náhodně se vyskytující jedince obojživelníků, kteří sem budou m igrovat na 
vznikající vodní plochy (kaluže apod.) 

16. Při zjištění v průběhu fáze výstavby, že dochází k narušení a zániku rozmnožišť v okolí stavby (např. 
vlivem zvýšení prašnosti, změnou vodního režimu, zanášením sedimenty, zarůstáním atd.) zajistí 
stavebník vytvoření náhradních rozmnožišť (drobné tůně). 

17. V místě křížení provizorních a staveništních komunikací s vodními toky stavebník zajistí zachování 
prostupnosti migrační trasy pomocí minimálně jednoho propustku pro mokrou migrační cestu tokem a 
dvěma propustky pro suchou migrační cestu podél břehů. Propustky kombinovat s dočasnými bariérami, 
navádějícími obojživelníky a drobné živočichy k propustkům. 

18. V průběhu výstavby bude stavebník  důsledně dodržovat monitoring dle projektu monitoringu životního 
prostředí (HBH Projekt spol. s r.o., 01/2015).  

19. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
20. Stavba  bude  po  dokončení  zaměřena oprávněnou geodetickou  firmou. 
21. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí. 
22. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci podle § 73 správního řádu. 
23. Vodoprávní úřad současně upozorňuje, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního 

souhlasu. 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 
 
Odůvodnění 
 
Žadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha v zastoupení na 
základě plné moci společností VIAPONT, s.r.o., IČ 46995447, Vodní 13, 602 00 Brno, zastoupený na 
základě plné moci panem Ing. Petrem Uchytilem, IČ 18139019, Chmelnice 2792/20, 628 00 Brno  podáním 
č. j. 32348/2017, ze dne 06.12.2017, požádal o stavebního povolení stavby Dálnice  D49, stavba 4901 
Hulín-Fryšták, C338 Přeložka Přílepského potoka. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Záměr stavby "Dálnice  D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, C338 Přeložka Přílepského potoka", který je 
předmětem žádosti, byl posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v 
platném znění (dále jen Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Závazné stanovisko k vlivům 
prioritního dopravního záměru na životní prostředí, podle ustanovení § 23a zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 22.11.2016 pod č. j. 63881/ENV/16. Dokumenty 
pořízené v průběhu posuzování byly v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí vyvěšeny na úřední desce ministerstva životního prostředí. V elektronické podobě jsou 
zveřejněné na těchto stánkách: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP001X. 
 

Městský úřad Holešov, stavební úřad, vydal pro stavbu rozhodnutí o umístění stavby dne 15.11.2004 pod 
č. j. SŘ/9909/2004/Sa. 
 

K žádosti byly předloženy tyto doklady: 
- Projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Ivanou Novotnou, autorizovaný inženýr pro 

vodohospodářské stavby, v březnu 2014 a její aktualizace z března 2018 
- Plné moci k zastupování ze dne 21.01.2015 a jejich aktualizace ze dne 20.12.2017 a 21.12.2017 
- Nájemní smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Povodím Moravy, s. p. ze dne 04.08.2015 a 

dodatek č. 1 ze dne 13.07.2017 
- Povodí Moravy, s. p., stanovisko ze dne 29.09.2016 pod čj. PM048357/2016-203/Fi a ze dne 

02.07.2015 pod čj. PM004262/2015-203/Fi 
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.,  vyjádření ze dne 21.03.2017 pod č. j. 566982/17 
- E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření ze dne 30.03.2017 pod č. j. H18502-16172879, ze dne 18.09.2017 pod 

č. j. H18502-16205712 a ze dne 16.10.2017 pod č. j. L4570-16208561 
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. stanovisko ze dne 11.04.2017 pod č. j. 2017-004157 a ze dne 

25.01.2018 pod č. j. 2018-005332 
- GridServices, s.r.o. stanovisko ze dne 20.04.2017 pod č. j. 5001485894 a ze dne 09.10.2017 pod č. j. 

500158951 
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- Městský úřad Holešov, koordinované závazné stanovisko ze dne 21.8.2013 pod čj. HOL-
154/14768/2013/KZS ze dne 21.8.2017 pod čj. HOL-22234/2017/ŽP/VK 

- Městský úřad Holešov, stavební úřad, souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 07.04.2017 
pod č.j. HOL-9668/2017/SÚ/RS 

- Ministerstvo životního prostředí , stanovisko o hodnocení vlivů ze dne 06.12.2001 pod č. j. 
NM700/2616/4001/OPVŽP/01 

- Ministerstvo životního prostředí, závěr zjišťovacího řízení ze dne 31.07.2003 pod č. j. 
3013/OIP/570/1091/03/13-Gr 

- Ministerstvo životního prostředí, závazné stanovisko k vlivům  prioritnímu dopravnímu záměru na životní 
prostředí ze dne 22.11.2016 pod čj. 63881/ENV/16 

- Ministerstvo životního prostředí, závazné stanovisko k ověření změn prioritního dopravního záměru ze 
dne 21.12.2017 pod č. j. MZP/2017/710/3187 

- Ministerstvo životního prostředí, usnesení ze dne 30.11.2016 pod č. j. 83639/ENV/16 
- Ministerstvo životního prostředí ,souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF ze dne  04.10.2004 pod 

čj. 640/2572/2004 
- Městský úřad Holešov, stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby ze dne 15.11.2004 pod čj. 

SŘ/9909/2004/Sa 
- Ministerstvo životního prostředí, rozhodnutí ze dne 28.11.2013 pod čj. 57095/ENV/13, 1367/570/13 
- Ministerstvo životního prostředí, rozhodnutí ze dne 29.12.2016 pod čj. 56610/570/16, 1539/ENV/16 
- Ministerstvo životního prostředí, rozhodnutí ze dne 28.4.2017 pod čj. 313/570/17, 10523/EVN/17 
- Dohoda o provedení záchranného archeologického průzkumu ze dne 26.11.2007. 
 
Vodoprávní úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 115 vodního zákona a § 109 
stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, tak na 
sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by 
mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení na žadatele, který je 
současně vlastníkem části pozemků na kterých je stavba umístěna, tj.  Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 
65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha v zastoupení na základě plné moci společností VIAPONT, 
s.r.o., IČ 46995447, Vodní 13, 602 00 Brno, zastoupený na základě plné moci panem Ing. Petrem Uchytilem, 
IČ 18139019, Chmelnice 2792/20, 628 00 Brno, dále vlastníka  části pozemků, na kterých je stavba 
umístěna, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno a  město Holešov, Masarykova 628, 769 17, 
jako obec na jejímž území je záměr umístěn. Dále vodoprávní úřad pojal za účastníky řízení vlastníky 
následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž  vlastnické právo může být navrhovanou 
stavbou přímo dotčeno a ty kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu: 
pozemky  p. č.  2170/1, 2170/2, 2167/1, 2167/2, 2171/1, 2171/2, 2369, 2172, 2168/1, 2168/2, 2370/2, 
2370/4, 2370/5, 2370/6, 3534/2, 4001/28, 4001/29, 4001/37, 4001/43, 4001/44, 4002/1 v k. ú. Holešov.   
Vodoprávní úřad za účastníky řízení pojal také správce dotčené technické infrastruktury: GridServices, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.  
 
Dotčenými orgány v tomto správním řízení jsou: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 
10; Městský úřad Holešov, odbor výstavby rozvoje a životního prostředí, stavební úřad, Masarykova 628, 
769 17 Holešov; Městský úřad Holešov, odbor výstavby rozvoje a životního prostředí, orgán ochrany přírody 
a krajiny, Masarykova 628, 769 17 Holešov. 
 
Vodoprávní úřad, oznámil dne 13.12.2017 pod č. j. HOL-33131/2017/ŽP/Ve  všem známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení. Vzhledem k tomu, že  vodoprávnímu úřadu  byly 
poměry   na  místě  samém  známy a žadatel předložil všechny potřebné doklady v této  věci, upustil 
vodoprávní úřad od ústního jednání a místního šetření. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního 
řádu dal vodoprávní úřad účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a to v termínu 
30 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.  
 
Dále vodoprávní úřad informoval veřejnost (ve smyslu § 3  Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) 
že může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky veřejnosti lze uplatnit ve lhůtě 30 
dnů ode dne zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Současně vodoprávní úřad sdělil, že účastníkem řízení se může stát též obec dotčená záměrem a právnická 
osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí nebo veřejného zdraví a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, 
která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy 
nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e 
Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto subjekty se mohou stát účastníkem řízení, pokud se 
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podáním písemného oznámení přihlásí Městskému úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního 
prostředí, oddělení životního prostředí, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 
Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Navazující řízení se podle § 9b odst. 3 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, vždy považuje za 
řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu. Z uvedeného důvodu 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. 
 
V souladu s ustanovením § 9a dost. 6 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydalo Ministerstvo 
životního prostředí dne 21.12.2017 pod č. j. MZP/2017/710/3187 souhlasné závazné stanovisko k ověření 
změn dopravního prioritního záměru. Dle stanoviska prioritní dopravní záměr v rozsahu předmětu 
navazujícího řízení nedoznal změn, které by mohly mít vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Dne 15.01.2018 obdržel vodoprávní úřad oznámení o účasti v navazujícím řízení spolku Egeria, z. s., který 
je dotčenou veřejností dle § 3 písm. i) bod 2. V souladu u stanovením § 9c odst. 3 písm. b) se tímto stal 
spolek Egeria účastníkem navazujícího řízení. Současně s oznámením o účasti v řízení obdržel vodoprávní 
úřad vyjádření ke stavebnímu řízení, ve kterém vyslovil spolek Egeria, z. s. nesouhlas s povolením stavby 
z následujících důvodů: 
 
1. Dvěma našim žalobám, podaným proti výjimkám na předmětnou stavbu byl přiznán odkladný účinek (viz 
dvě usnesení krajského soudu v příloze). Proto namítáme, že do biotopů dotčených stavbou dálnice nelze 
zasahovat, minimálně do doby, než skončí řízení před soudem. 
 
2. Do projektové dokumentace nebyly zapracovány relevantní podmínky rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí o výjimce ze dne 28.11.2013, č. j. 57905/ENV/13, 1367/570/13. Podmínka č. 5 tohoto rozhodnutí 
ukládá, že kyneta toku nebude zpevňována betonovým lůžkem. V rozporu s tím projektová dokumentace 
navrhuje vyústění Přílepského potoka do Mojeny zpevnit kamennou dlažbou do betonového lože. Podmínka 
č. 4 tohoto rozhodnutí ukládá, že odstranění dřevin a vegetačního krytu, svrchních kulturních vrstev půdy 
případně i hlouběji uložených zúrodnění schopných vrstev půd včetně ostatních půd v prostoru celé stavby 
bude realizováno s ohledem na vyskytující se živočišné druhy mimo vegetační období a mimo dobu 
hnízdění, tj. v období od 15.9. do 31.3., přičemž odstranění dřevin je nutné zahájit přednostně a dokončit 
nejpozději k 1.2. kalendářního roku. Namítáme, že tato podmínka není v projektové dokumentaci 
zapracována. 
 
3. Projektová dokumentace by měla být vyhotovena v dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění platném do 31.12.2017. Namítáme, že předložená dokumentace z března 
2014 nesplňuje předepsané náležitosti, jelikož v ní absentují: A Průvodní zpráva, B Souhrnná technická 
zpráva a C Situační výkresy. 
 
4. Předmětný vodní tok je ze zákona významným krajinným prvkem a současně dle územního plánu také 
biokoridorem. Zákon o ochraně přírody ukládá, že vodní toky mají být ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotnou částí krajiny a utvářet její typický vzhled. Vodní toky jsou chráněny před poškozováním 
a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich stabilizační funkce. Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. mají biokoridory sloužit k migraci organismů. 
Namítáme, že navrhované řešení je z hlediska zájmů ochrany přírody nevhodné, jelikož přivaděč rozděluje 
biokoridor migrační překážkou a přeložka potoka je vedena v malé vzdálenosti od paty náspu silničního 
přivaděče, tedy územím, které bude nejvíce zatíženo negativními vlivy z provozu silnice. Projektovou 
dokumentací navrhované obložení koryta rovnaninou z lomového kamene nad 250 Kg by znamenalo 
degradaci vzhledu a geomorfologie potoka do podoby technického kanálu. Koordinované závazné 
stanovisko předpokládá změnu územního rozhodnutí, protože zábor stavby se zvětšil (byť v jiné části 
záměru dálnice). V rozporu s tím se ale nepočítá s žádnými adekvátními kompenzačními opatřeními. 
Domníváme se, že úprava Přílepského potoka je příležitostí ke změně projektu, k vedení vodního toku ve 
větší vzdálenosti od náspu silnice, korytem, které bude příčně i podélně členité, technicky nezpevněné, 
ekologicky, geomorfologicky a esteticky hodnotné. 
 
Výše uvedené námitky vodoprávní úřad posoudil a uvádí k nim následující: 
K námitce č. 1 vodoprávní úřad uvádí, že Krajský soud v Brně zamítl obě žaloby podané spolkem Egeria, 
z. s.,  proti rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o výjimkách ze zákazu škodlivě zasahovat 
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a to rozsudkem ze dne 30.05.2018 (č. j. 31 A 
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59/2017-366) a 29.06.2018 (č. j. 31 A 208/2017-168). Námitku považuje vodoprávní úřad za 
bezpředmětnou. 
 
K námitce č. 2 vodoprávní úřad uvádí, že podmínka č. 4 z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o 
výjimce ze dne 28.11.2013, č. j. 57905/ENV/13, 1367/570/13 stanovuje termíny  realizace odstraňování 
dřevin a vegetačního krytu, svrchních  kulturních vrstev půdy  popřípadě i hlouběji uložených zúrodnění 
schopných vrstev včetně ostatních půd v prostoru celé stavby   s ohledem na vyskytující se živočišné druhy. 
Jedná se o podmínku danou samostatným rozhodnutím a stavebník ji musí splnit ve fázi provádění stavby. 
Tato podmínka je zapracována v souhrnné technické zprávě, v kapitole 8 zásady organizace výstavby pod 
bodem m).   Podmínka č. 5 stanovuje způsob technického provedení úprav vodních toků. Koryto přeložky 
Přílepského potoka je navrženo s nezpevněným dnem, zpevněno bude pouze vyústění z Přílepského potoka 
do Mojeny a to z důvodu zabránění vymílání břehů. Podmínka č. 5 z rozhodnutí o výjimce je tedy splněna. 
Námitku vodoprávní úřad posoudil  a zamítl. 
 
K námitce č. 3 vodoprávní úřad uvádí, že stavebník v průběhu řízení chybějící části projektové 
dokumentace, tj. A průvodní zprávu, B. Souhrnnou technickou zprávu a C. Situační výkresy doplnil. Námitku 
považuje vodoprávní úřad již za bezpředmětnou, neboť jí bylo v průběhu řízení vyhověno. 
 
K námitce č. 4 vodoprávní úřad uvádí, že navrhovaná přeložka Přílepského potoka je v souladu s územně 
plánovací dokumentací, s územním rozhodnutím a zohledňuje podmínky z rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí o výjimce ze dne 28.11.2013, č. j. 57905/ENV/13, 1367/570/13. V rámci koordinovaného 
závazného stanoviska Městského úřadu Holešov, vydal orgán ochrany přírody a krajiny souhlasné závazné 
stanovisko k samotnému záměru a k navrženému způsobu realizace. Ve svém stanovisku orgán ochrany 
přírody a krajiny uvádí, že záměr byl řádně posouzen a následně pravomocně umístěn. V rámci procesu 
povolování stavby byly doplněny další podmínky pro zajištění ochrany přírody a krajiny v rámci respektování 
veřejného zájmu ochrany životního prostředí, které jsou součástí podmínek tohoto rozhodnutí (podmínky č. 
12 až 18). Námitku vodoprávní úřad posoudil  a zamítl. 
 
Vzhledem k tomu, že stavebník dne 31.01.2018 doplnil projektovou dokumentaci o chybějící části (viz. 
vypořádání námitky č. 3) vodoprávní úřad dne  05.02.2018 pod č. j. HOL-3566/2018/ŽP/Ve seznámil 
účastníky řízení, dotčenou veřejnost a dotčené orgány s podklady pro rozhodnutí a usnesením č. j. HOL-
3567/2018/ŽP/Ve určil lhůtu 10 dnů k vyjádření a podání námitek. 
 
Dne 15.03.2018 obdržel vodoprávní úřad vyjádření č. 2 ke stavebnímu řízení spolku Egeria, z. s., které 
obsahuje následující námitky: 
 
Podklady byly doplněny o projektovou dokumentaci v částech A, B a C z března 2014. Namítáme, že obsah 
této dokumentace neodpovídá příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
platném do 31.12.2017. Názvy kapitol a jejich obsah nerespektují, jak je tato příloha koncipována. Autor si 
vymýšlí vlastí názvy kapitol, bez ohledu na znění přílohy ě. 5 citované vyhlášky. 
 
Některé kapitoly úplně chybí, například: A.4 Údaje o stavbě, resp. chybí údaje bodů: f) o plnění požadavků 
dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů, g) seznam výjimek a úlevových 
řešení, i) základní bilance stavby, j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy). Dále namátkou chybí: A.5 Členění stavby na objekty, B.8 Zásady organizace výstavby, C.2 
Celkový situační výkres stavby, Celá část D. 
 
Některé kapitoly (části dokumentace) mají zmatečný obsah, například: V části B Souhrnná technická zpráva 
se uvádí kapitola 9. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a ŽP, kde absentuje zpracování vlivu povolo-
vaného stavebního objektu (C 338) na životní prostředí. 
 
Žádný výkres neobsahuje zakreslení hranic řešeného území. Příloha vyhlášky předepisuje, že tyto hranice 
by měly být zakresleny ve výkresu C.2. 
 
Dokumentace neřeší, jak bude naloženo se stávajícím korytem Přílepského potoka 
 
Výše uvedené námitky vodoprávní úřad posoudil a uvádí k nim následující: 
K námitkám týkajícím se nerespektování vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění platném 
do 31.12.2017 vodoprávní úřad uvádí, že  stavebník doložil dne 10.05.2018 opravené části A Průvodní 
zpráva, B Souhrnná technická zpráva které byly doplněny o chybějící kapitoly a situaci, kde jsou vyznačeny 
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hranice řešeného území. Část D byla doložena při podání žádosti o stavební povolení. Námitku považuje 
vodoprávní úřad již za bezpředmětnou, neboť jí bylo v průběhu řízení vyhověno. 
 
K námitce  v posledním odstavci vodoprávní úřad uvádí, že v předložené projektové dokumentaci je 
uvedeno, že původní rušené koryto bude  v místě nové silnice zasypáno násypovým materiálem, zbývající 
část koryta bude zasypána zeminou, ohumusována v tl. 100 mm a oseta. Námitku vodoprávní úřad tedy 
rovněž jako bezpředmětnou zamítá.  
 
Vzhledem k tomu, že stavebník dne 10.05.2018 doplnil projektovou dokumentaci o chybějící části (viz. 
vypořádání námitky ve vyjádření č. 2) a dále doplnil aktualizovaná stanoviska správců sítí z důvodu časově 
omezené platnosti, vodoprávní úřad dne  18.05.2018 pod č. j. HOL-14175/2018/ŽP/Ve seznámil účastníky 
řízení, dotčenou veřejnost a dotčené orgány s podklady pro rozhodnutí a usnesením č. j. HOL-
14176/2018/ŽP/Ve určil lhůtu 10 dnů k vyjádření a podání námitek. 
 
Dne 18.06.2018 obdržel vodoprávní úřad vyjádření č. 3 ke stavebnímu řízení spolku Egeria, z. s., které 
obsahuje následující námitky: 
1. Nerespektování odkladného účinku a zbytečné zatěžování účastníků řízení 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že odkladný účinek žalob pominul. Krajský soud v Brně zamítl obě žaloby 
podané spolkem Egeria, z. s.,  proti rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o výjimkách ze zákazu 
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a to rozsudkem ze dne 
30.05.2018 (č. j. 31 A 59/2017-366) a 29.06.2018 (č. j. 31 A 208/2017-168). Námitku považuje vodoprávní 
úřad za bezpředmětnou. 

 
2. Není zřejmé, která dokumentace je relevantní 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že projektová dokumentace, která byla podána současně se žádostí je 
platná. Dne 31.01.2018 stavebník doplnil chybějící části projektové dokumentace, tj. A průvodní zprávu, B. 
Souhrnnou technickou zprávu a C. Situační výkresy. Dne 10.05.2018 byly doplněny opravené části A 
Průvodní zpráva, B Souhrnná technická zpráva, které byly doplněny o chybějící kapitoly a situace, kde jsou 
vyznačeny hranice řešeného území. Opravené dokumenty označil vodoprávní úřad datem, kdy byly 
doplněny. Účastníci řízení měli možnost se s doplněnými podklady seznámit a to na základě sdělení 
vodoprávního úřadu ze dne 05.02.2018 pod č. j. HOL-3566/2018/ŽP/Ve a ze dne 18.05.2018 pod č.j. HOL-
14175/2018/ŽP/Ve. Současně vodoprávní úřad vždy usnesením stanovil lhůtu  k podání námitek a to 10 dnů 
ode dne doručení příslušného usnesení. Námitku vodoprávní úřad zamítá. 
 
3. Absence údajů o odtokových poměrech (hydrotechnických údajů) 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že dle sdělení projektanta byly údaje o odtokových poměrech podkladem 
pro vydání územního rozhodnutí. Dokumentace pro stavební povolení byla posouzena správcem vodního 
toku, který odtokové parametry nezpochybnil a dal ke stavbě souhlasné stanovisko. Námitku vodoprávní 
úřad zamítá 
 
4. Nesoulad s územním plánem 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že posouzení souladu s územním plánem není předmětem stavebního 
řízení. K námitkám, které mohly být uplatněny při územním řízení nebo při vydání územního plánu, se  v 
souladu § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
 
5. Nepřezkoumatelnost souladu s územním rozhodnutím 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že situace  měřítku 1:2000, dle které je možné zkontrolovat soulad 
s územním rozhodnutím,  je založena ve spise na stavebním úřadě (viz. podmínka č. 1 z rozhodnutí o 
umístění stavby, které vydal Městský úřad Holešov dne 15.11.2004 pod č. j. SŘ/9909/2004/Sa). Soulad 
s územním rozhodnutím ověřil stavební úřad souhlasem dle § 15 dost. 2 stavebního zákona ze dne 
07.04.2017 pod č. j. HOL-9668/2017/SÚ/RS. Námitku vodoprávní úřad zamítá. 
 
6. Nejasná doba realizace stavby 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že realizace stavby je ovlivněna vydáním a nabytím právní moci  
stavebních povolení souvisejících stavebních objektů. V žádosti i v podmínkách tohoto rozhodnutí je uveden 
termín dokončení stavby do 31.10.2022. Námitku vodoprávní úřad zamítá. 
 
7. Chybějící souhlasy dle §17 vodního zákona 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že koordinovaná závazná stanoviska byla vydána pro více stavebních 
objektů, z nichž pouze vodní díla povoluje vodoprávní úřad. Souhlas dle § 17 vodního zákona se vydává ke 
stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou 
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ovlivnit vodní poměry. Tímto rozhodnutím se povoluje stavba vodního díla, ke kterému je třeba povolení 
podle vodního zákona, proto k tomuto stavebnímu objektu nebyl vydán souhlas dle  § 17 vodního zákona. 
Námitku vodoprávní úřad zamítá. 
 
8. Rozporná informace o odtoku srážkových vod 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že rozsah odvodnění je uveden v  projektové dokumentaci objektů C338 a 
C117, přičemž stavební objekt C117 Přivaděč Holešov není předmětem tohoto řízení. Dle sdělení 
projektanta je v souhrnné technické zprávě k objektu  C338  možností odvodnění ploch přivaděče do 
Přílepského potoka míněn pouze úsek od stávající okružní křižovatky na silnice II/490 po přeložku 
Přílepského potoka po pravé straně přivaděče. Námitku vodoprávní úřad zamítá. 

 
9. Opomenutí ochrany dřevin 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že v předložené projektové dokumentaci  je uvedeno, že se v trase 
přeložky nevyskytují vzrostlé dřeviny.  Dle sdělení projektanta se v místě přeložky Přílepského potoka 
nachází dřeviny do průměru 25 cm a křoviny do plochy 40 m

2
, tzn. že jejich odstranění nevyžaduje povolení 

příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského 
úřadu Holešov je závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, ve kterém je následující podmínka: 
Při veškerých stavebních pracích bude žadatel dbát na to, aby bylo poškození stávajících dřevin co možná 
nejmenší, a bude dodržovat normu na ochranu dřevin ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standard péče o přírodu 
a krajinu – řez stromů SPPK A02 002:2015 vydaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. 
Tato podmínka byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí (pod č. 12). Zajištění ochrany dřevin 
považuje vodoprávní úřad za dostatečné. Námitku vodoprávní úřad zamítá. 
 
10. Nemožnost ověření pozemků 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že soulad s územním rozhodnutím ověřil stavební úřad souhlasem dle 
§ 15 dost. 2 stavebního zákona ze dne 07.04.2017 pod č. j. HOL-9668/2017/SÚ/RS. Námitku vodoprávní 
úřad zamítá. 
 
11. Rozpor s výjimkou 
K námitce vodoprávní úřad uvádí, že investor je povinen provádět stavbu v souladu s podmínkami 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o výjimce ze dne 28.11.2013, č. j. 57905/ENV/13, 1367/570/13, 
které mimo jiné stanovuje termíny  realizace odstraňování svrchních  kulturních vrstev půdy  popřípadě i 
hlouběji uložených zúrodnění schopných vrstev včetně ostatních půd v prostoru celé stavby na období od 
15.9 do 31.3. Tato podmínka je zapracována v souhrnné technické zprávě, v kapitole 8 zásady organizace 
výstavby pod bodem m). Námitku vodoprávní úřad zamítá. 
 
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu vodního zákona, 
stavebního zákona, a dalších souvisejících předpisů. Stavebník předložil všechny předepsané doklady. 
Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Jedná se o podmínky orgánu ochrany 
přírody a krajiny a Ministerstva životního prostředí.  
 
Městský úřad Holešov vydal dne 21.08.2017 pod č. j. HOL-22234/2017/ŽP/VK koordinované závazné 
stanovisko. V rámci tohoto stanoviska  požadoval orgán ochrany přírody a krajiny dodržení podmínky, která 
se týká ochrany stávajících dřevin při provádění stavby. Podmínka byla zapracována do podmínek tohoto 
rozhodnutí (pod č. 12). 
 
Dále vodoprávní úřad posoudil výstupy z obou fází procesu EIA tj. závazné stanovisko k vlivům prioritního 
dopravního záměru na životní prostředí podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění, které vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 22.11.2016 pod č. j. 
63881/ENV/16 (závazné stanovisko) a souhlasné závazné stanovisko k ověření změn dopravního prioritního 
záměru, které vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 21.12.2017 pod č. j. MZP/2017/710/3187 
(verifikační stanovisko). Verifikační stanovisko bylo souhlasné, bez dalších podmínek. V závazném 
stanovisku byly stanoveny opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
na životní prostředí pro navazující řízení. Jedná se o opatření pro fázi přípravy, pro fázi výstavby a pro fázi 
provozu. Vodoprávní úřad převzal pouze ta opatření, která jsou relevantní k předmětu tohoto řízení, tj. 
přeložce vodního toku. Jedná se o opatření pro fázi výstavby č. 5, tzn. dodržet navržené technické 
provedení úprav vodních toků tak, aby byly zajištěny funkce vodních toků z hlediska ochrany přírody. Toto 
opatření bylo zapracováno do předložené projektové dokumentace. Dále se jedná o opatření uvedená pod č. 
8 -13. Tzn. povinnost po dobu stavby stanovit ekodozor, sledovat výskyt zvláště chráněných živočichů 
v prostoru staveniště, zabezpečit ochranu obojživelníků a plazů, v případě potřeby zajistit vytvoření 
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náhradních rozmnožišť, zachovat prostupnost migračních tras, dodržovat monitoring dle projektu 
monitoringu životního prostředí. Tato opatření jsou zapracována do podmínek stavebního povolení pod 
č. 13-18. Ostatní opatření stanovená  v závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí se netýkají 
stavebního objektu, který je předmětem tohoto vodoprávního řízení, tj. přeložky vodního toku. Jedná se o 
opatření týkající se monitoringu hluku (opatření pod č. 1,2), výstavby mostních objektů (opatření pod č. 3), 
protihluková opatření (opatření pod č. 4), úpravy Fryštáckého potoka (opatření pod č. 6), monitoring 
podzemích vod po dobu stavebních prací mostních objektů v ochranném pásmu vodních zdroje Holešov 
(opatření pod č. 7) a dále opatření pro fázi provozu dálnice (omezení tranzitní dopravy, měření hlukového 
zatížení, monitoring bioty se sledováním přímého vlivu provozu dopravy na okolní bioty – opatření pod č.14-
17). 
 
Dále vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky dané stanovisky správců dotčené 
technické infrastruktury a to pod č. 8. Stavbou je dotčena technická infrastruktura, jejímž správcem je 
GridServices, s.r.o. (plynovody). Současně jsou v podmínce č. 8 zpracovány podmínky správce dotčeného 
vodního toku, tj. Povodí Moravy s. p. 
 
Předmětná stavba je umístěna v ochranném pásmu 2. vnějším vodního zdroje Holešov, určeného 
k hromadnému zásobování pitnou vodou. Podmínky, které musí být respektovány v ochranném pásmu 
vodního zdroje 2. vnějším jsou uvedeny v rozhodnutí ze dne 31.10.2007 pod č. j. ŽP/24263/2007/Ve pod 
bodem 1, písm. b).  Podmínky jsou následující:  
- podmínka č.1   jednotlivé požadavky na činnosti, při nichž dochází k výrobě, skladování či manipulaci 

s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými 
látkami, které by mohly mít negativní vliv na vodní zdroj bude vodoprávní úřad posuzovat na základě 
hydrogeologického posudku příp. průzkumu, zpracovaného oprávněnou osobou a předloženého 
investorem 

- podmínka č. 2 obdobně bude vodoprávní úřad posuzovat zásahy, jimiž se narušuje a zmenšuje 
mocnost krycích vrstev, zemní práce porušující půdní pokryv, používání trhavin, těžbu, hornickou 
činnost a provozování zařízení, které mohou ovlivnit režim zvodnělých vrstev 

- podmínka č. 3 rozhodnutí o ochranných pásmech se týká geologických prací spojených se zásahem do 
pozemku 

- podmínka č. 4  uvádí, které stavby nesmí být v ochranném pásmu umístěny  
- podmínka č. 5 se týká zemědělského využití pozemků.  
 
Provozovatelem jímacího území a správcem ochranného pásma je společnost Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. Ke stavbě bylo předloženo stanovisko ze dne stanovisko ze dne 11.04.2017 pod č. j. 2017-
004157 a ze dne 25.01.2018 pod č. j. 2018-005332. Ve stanovisku provozovatel upozorňuje, 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 znění následujících novelizací. Dále  je ve 
stanovisku požadavek na zabezpečení mechanizace proti úniku provozních kapalin a  na vlastnosti 
použitých materiálů.  
 
Vodoprávní úřad posoudil navrhovanou stavbu a zjistil, že stavba přeložky vodního toku není v rozporu 
s výše uvedenými podmínkami rozhodnutí o ochranném pásmu vodního zdroje. Pro zajištění ochrany 
podzemních a povrchových vod při provádění stavby byly stanoveny podmínky č. 9, 10 a 11. Jedná se o 
obecnou podmínku ochrany povrchových a pozemních vod, zajištění používané mechanizace z hlediska 
možných úkapů ropných látek, požadavek na vlastnosti použitých materiálů a povinnosti okamžitého zásahu 
v případě havarijního úniku látek nebezpečným vodám. Požadavky provozovatele jímacího území jsou 
zahrnuty v podmínkách stavebního povolení (podmínka č. 10). 
 
Správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., vydal ke stavbě souhlasné stanovisko ze dne 29.09.2016 pod čj. 
PM048357/2016-203/Fi a ze dne 02.07.2015 pod čj. PM004262/2015-203/Fi. Dle stanoviska je záměr 
možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude 
mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Podmínky ze stanoviska zapracoval vodoprávní 
úřad do tohoto rozhodnutí (podmínka č. 8). Jedná se o požadavek odsouhlasení způsobu odstranění 
původního koryta Přílepského potoka, nepoškodit břehy, neznečistit toky nebezpečnými látkami, neskladovat 
závadné látky volně na březích toku, požadavek na zpracování havarijního a povodňového plánu, 
odsouhlasení kácení břehového porostu, oznámení zahájení prací správci toku, odklizení materiálu po 
dokončení prací a přizvání správce toku k závěrečné kontrolní prohlídce. 
 
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu vodního zákona, 
stavebního zákona, a dalších souvisejících předpisů. Stavebník předložil všechny předepsané doklady. 
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Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Jedná se o podmínky orgánu ochrany 
přírody a krajiny a Ministerstva životního prostředí.  V průběhu řízení doplnil stavebník podklady 
(aktualizovaná průvodní a souhrnná technická zpráva, doplněná situace, aktualizovaná vyjádření správců 
technické infrastruktury). Jednalo se o doplnění chybějících dokladů, případně aktualizace  vyjádření, která 
v průběhu řízení pozbyla platnosti. Doplněním podkladů nedošlo ke změně záměru. Účastníci řízení, 
dotčená veřejnost a dotčené orgány  měli možnost  před vydáním rozhodnutím seznámit se s podklady pro 
rozhodnutí a to na základě sdělení vodoprávního úřadu ze dne 18.05.2018 pod č. j. HOL-
14175/20185/ŽP/Ve a současně byla usnesením vodoprávního úřadu stanovena lhůta pro podání námitek. 
Možnosti seznámení s podklady využil spolek Egeria, z.s. V průběhu řízení byly účastníky řízení uplatněny  
námitky dle § 114 stavebního zákona. Vodoprávní úřad námitky posoudil a vyhodnotil jako bezpředmětné, 
případně je zamítl; zčásti bylo také námitkám vyhověno. Vodoprávní úřad v souladu s § 3 správního řádu 
postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Předmětná stavba je 
umístěna v ochranném pásmu 2. vnějším vodního zdroje Holešov, určeného k hromadnému zásobování 
pitnou vodou. Podmínky, které musí být respektovány v ochranném pásmu vodního zdroje 2. vnějším jsou 
uvedeny v rozhodnutí ze dne 31.10.2007 pod č. j. ŽP/24263/2007/Ve pod bodem 1, písm. b). Předmětem 
tohoto rozhodnutí je stavba přeložky vodního toku, tzn. nejedná se o stavby či zařízení, ve kterých by 
docházelo k manipulaci či skladování nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných látek (dle  přílohy č. 1 
vodního zákona). Stavba splňuje podmínky dané rozhodnutím o ochranných pásmech vodního zdroje. Za 
předpokladu splnění podmínek uložených tímto rozhodnutím lze předpokládat, že záměrem nedojde ke 
zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 
Vodoprávní úřad po zvážení všech uvedených okolností zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy 
vodní ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků řízení, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno. 
 
Orientační určení polohy vodního díla je následující: ZÚ X = 1155081,409, Y = 525466,365,  

        KÚ X = 1154866,721, Y = 525412,234. 

 
 
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 
řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na 
náklady účastníka sám. Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 
 
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení může podat také právnická osoba soukromého 
práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí 
nebo veřejného zdraví a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla 
alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 
osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e Zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění 
výše uvedených podmínek musí právnická osoba doložit v podání písemného oznámení, kterým se 
právnická osoba přihlašuje k řízení nebo v odvolání. 
 
Dotčená veřejnost  uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, se může 
žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní 
zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v 
§ 3 písm. i) bode 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena.  
 

 

otisk úředního razítka 

 

Ing. Hana Vedrová v. r. 
vedoucí oddělení životního prostředí 
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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 16.02.2018. 

 
 
Toto  rozhodnutí musí  být vyvěšeno  na úřední  desce po dobu 15-ti dnů. Po  sejmutí  bude zasláno 
zpět  vodoprávnímu úřadu. 
  
 
Ev. č.: 352/2018 
Vyvěšeno dne: 27. 08. 2018 
Bude sejmuto dne: 12. 09. 2018 
Sejmuto dne:  
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení podle §27 odst.1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha v zastoupení VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 
602 00 Brno, v zastoupení Ing. Petr Uchytil, Chmelnice 2792/20, 628 00 Brno   
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
Povodí Moravy, s p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
vlastníci pozemků p. č.  2170/1, 2170/2, 2167/1, 2167/2, 2171/1, 2171/2, 2369, 2172, 2168/1, 2168/2, 
2370/2, 2370/4, 2370/5, 2370/6, 3534/2, 4001/28, 4001/29, 4001/37, 4001/43, 4001/44, 4002/1 v k. ú. 
Holešov 
 
Dotčené orgány (doporučeně): 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
Městský úřad Holešov, odbor výstavby rozvoje a životního prostředí, stavební úřad, Masarykova 628, 769 17 
Holešov 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby rozvoje a životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykova 
628, 769 17 Holešov 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


