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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 
 

Žadatel, obec Lechotice, IČO 00287407, Lechotice 100, 768 52 Míškovice v zastoupení na základě plné moci 
společností  VZD Invest s.r.o., IČO 26954834, Kpt. Nálepky 2332,  530 02 Pardubice podáním  č. j. 15770/2019, ze dne 
20.05.2019, požádal o stavební povolení stavby Realizace PEO – SP1, SP2, SP3 a SP6. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Stavba obsahuje: 
Protierozní opatření, která spočívají v terénních úpravách, kdy dojde k vytvoření průlehů se zasakováním v erozně 
ohrožené oblasti nad obcí. 
SO.01- Průleh se zasakováním 
SO.01.1 SP2 Průleh se zasakováním – příkop vytvořený terénní úpravou o celkové délce 535 m, šířka ve dně 0,8 m, 
hloubka 0,4 m, sklony svahů 1:2,5, zaústěný do svodného příkopu SP6.  Každých 20 m bude vytvořen stabilizační práh, 
který bude tvořený kamennou rovnaninou z lomového kamene do hmotnosti 80 kg. Šířka prahu bude 0,5 m, hloubka 
založení 0,8 m. Za každým prahem bude vytvořen zasakovací prostor o hloubce 0,5 m, délce 3,0 m v ose průlehu a šířce 
2,0 m. V průlehu budou vytvořeny 2 přejezdné brody, jejichž dna budou opevněna kamennou dlažbou s ohumusováním. 
SO.01.2 SP3 Průleh se zasakováním – příkop vytvořený terénní úpravou o celkové délce 350 m, šířka ve dně 0,8 m, 
hloubka 0,4 m, sklony svahů 1:2,5, zaústěný do sedimentační jímky.  Každých 20 m mezi profily  PS14 a PS 23 bude 
vytvořen stabilizační práh, který bude tvořený kamennou rovnaninou z lomového kamene do hmotnosti 80 kg. Šířka 
prahu bude 0,5 m, hloubka založení 0,8 m. Za každým prahem bude vytvořen zasakovací prostor o hloubce 0,5 m, délce 
3,0 m v ose průlehu a šířce 2,0 m. Mezi profily PS13 a PS6 bude zdržení vody zajištěno zvýšením kamenného prhu 
nade dnem průlehu o 0,2 m. V průlehu bude vytvořen přejezd, dno bude opevněno kamennou dlažbou s ohumusováním. 
SO.01.3 SP1 Průleh se zasakováním – příkop vytvořený terénní úpravou o celkové délce 100 m, šířka ve dně 0,8 m, 
hloubka 0,8 m, sklony svahů 1:1,5, zaústěný do kanalizace.  Mezi profily PS5 a PS2 bude zdržení vody zajištěno 
zvýšením kamenného prahu nade dnem průlehu o 0,2 m. Vtokový objekt bude železobetonový, s hrubými česlemi na 
vtoku. Dno a svahy budou opevněny kamennou rovnaninou. 
SO.01.4 SP6 Pročištění a prohloubení příkopu – jedná se o pročištění stávajícího příkopu v délce 185 m, šířka ve dně 
0,6 m, hloubka 0,6 m, sklony svahů 1:1,5, zaústěný do kanalizace.   
SO.02 Výsadby 
SO.02.1. Výsadby okolo SP2 
SO.02.2. Výsadby okolo SP3 
SO.02.3. Výsadby okolo SP1 
 
Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 1104, 1105, 1050, 1051, 1106, 1107, 1140, 1067 v k.ú. Lechotice.  
 
Stavba byla umístěna rozhodnutím o komplexních pozemkových úpravách, které vydal Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž pod č. j. SPU 517706/2014 ze dne 10.11.2014. 

 
Městský  úřad  Holešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení  

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

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

• § 15 odst.  1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavební   řádu, v platném znění (dále jen 
stavební zákon) 
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• § 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  předložené  žádosti včetně dokladů, podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o 
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, 
v platném znění 

 
oznamuje   

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

 
 

Otisk úředního razítka 
 
Ing. Hana Vedrová v. r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
 

Toto  oznámení musí  být vyvěšeno  na úřední  desce po dobu 15-ti dnů. Po  sejmutí  bude zasláno zpět  
vodoprávnímu úřadu. 
  
 
Ev. č.: 281/2019 
Vyvěšeno dne: 06. 06. 2019 
Bude sejmuto dne: 24. 06. 2019 
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): 
Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice v zastoupení VZD Invest s.r.o., Kpt. Nálepky 2332,  530 02 Pardubice – doručovací 
adresa Hraničky 354/59, 625 00 Brno Bohunice 
Obec Racková, Racková 45, 760 01 Zlín 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající 
věcnému břemeni, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: p. č.  1139, 1136, 1135, 1132, 1131, 1128, 1127, 1124, 
1123, 1120, 1119, 1116, 1115, 1112, 1111, 1108, 1109, 1142, 1103, 1102, 1101, 1099, 1098, 1097, 1096, 1095, 1094, 1093, 1092, 
1091, 1090, 1089, 1088, 1087, 1086, 1085, 1084, 1083, 1082, 1081, 1079, 1066, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1052, 
1041, 1044, 1046, 1049, 1073, 172/9, 1072/7, 1071/13, 1071/12, 1071/11, 17071/1, 1069, 1068 v k. ú. Lechotice 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad  Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice 
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