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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

Žadatel, Rodinné domy Holešov s.r.o., 2. května 1668, 763 61 Napajedla, IČO 09227555, 
v zastoupení na základě plné moci Ing. Janem Hladišem, Nám. Svobody 1317/19, 
769 01 Holešov, IČO 04283821 (změna sídla na Sušilova 448/56, 769 01 Holešov 
oznámena dne 03.12.2021), podáním č.j. 32953/2021, ze dne 04.11.2021 požádal o 
společné územní a stavební povolení na stavbu „ZTV – HOLEŠOV NADSADOVÁ II. ETAPA,  
SO 01 – Komunikace a chodníky“ na pozemcích p.č. 1932/2 (orná půda), 1932/3 (orná 
půda), 1933/1 (orná půda), 1933/6 (ostatní plocha), 1938/1 (orná půda), 1939/1 (orná půda), 
1942/2 (ostatní plocha), 1943/1 (ostatní plocha), 1945 (orná půda), 1946/129 (orná půda), 
1946/134 (orná půda), 1947/1 (orná půda), 3505/2 (orná půda), 3506/1 (ostatní plocha) a 
3665/1 (orná půda), v katastrálním území Holešov. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.  

Městský úřad Holešov, Odbor investic, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad 
(dále jen speciální stavební úřad) podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon) a § 16 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích), 
ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal v souladu s ustanovením § 94o 
stavebního zákona žádost o společné povolení pro výše uvedenou stavbu podle § 94j až 94p 
stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen vyhlášky). 
Speciální stavební úřad podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky  
 

vydává společné povolení stavby 
 

ZTV – HOLEŠOV NADSADOVÁ II. ETAPA 

SO 01 – Komunikace a chodníky 
 

na pozemcích p.č. 1932/2 (orná půda), 1932/3 (orná půda), 1933/1 (orná půda), 1933/6 
(ostatní plocha), 1938/1 (orná půda), 1939/1 (orná půda), 1942/2 (ostatní plocha), 1943/1 
(ostatní plocha), 1945 (orná půda), 1946/129 (orná půda), 1946/134 (orná půda), 1947/1 

Rodinné domy Holešov s.r.o., IČO 09227555 
2. května 1668 
763 61  Napajedla 
 

v zastoupení 

Ing. Jan Hladiš, IČO 04283821 
Sušilova 448/56 
769 01  Holešov 
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(orná půda), 3505/2 (orná půda), 3506/1 (ostatní plocha) a 3665/1 (orná půda), 
v katastrálním území Holešov. 
 
Stavba obsahuje:  
Stavební objekt: SO 01 – Komunikace a chodníky 
Jedná se o vybudování nové komunikace a chodníku.  
Navržena silniční komunikace „A-A4" zařazena do funkční třídy C3. Jedná se tedy o 
obslužnou silniční komunikaci zpřístupňující nově zastavěné území, která bude 
zokruhována. Vozovka silnice „A - A4" je navržena jako obousměrná silniční komunikace 
pro návrhovou rychlost 30 km/hod. Varovné pásy budou umístěny v místech napojení na 
komunikace a v místech křížení sjezdů k nemovitostem. Konstrukce komunikace: asfaltový 
beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40, spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m2, asfaltový beton 
pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70, infiltrační asfaltový postřik 2,0 kg/m2, štěrkodrť tř. A 0-32 
ŠDA 150, štěrkodrť tř. B 0-63 ŠDB 150, celkem o konstrukční tl. 410 mm. Komunikace 
bude mít parametry: zakružovací oblouky v místě sjezdů: min. 6,0 m, komunikace v ploše 1317 
m2 a o délce VĚTVE A 179,00 m, VĚTVE AI 34,50 m a VĚTVE Al.l 45,00 m, komunikace v 
ploše 1852,5 m2 a o délce VĚTVE A2 240,00 m, VĚTVE A3 50,00 m a VĚTVE A4 115,00 m. 
Živičná komunikace bude u zeleného pásu ukončena betonovou přídlažbou a betonovým 

obrubníkem (obrubník nebude snížený). Živičná komunikace bude u chodníků ukončena 
betonovou přídlažbou a betonovým obrubníkem (obrubník bude snížený v místech příjezdů 
k jednotlivým parcelám, a to v šířce 4,0 m- předpoklad umístění RD dle dispozice). U 
napojení navržené komunikace na stávající silnici bude obrubník snížen doztracena – na 

stávající terén. Základní šířka komunikací je navržena na 3,50, 5,00 a 5,50 m s výjimkou 
propojení se stávající silnicí. Niveleta navrhovaných komunikací je oproti současnému stavu 
upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén. Je trasována s ohledem na 
minimalizaci zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné 
plochy a řešené stavební objekty. Odvodnění je uvažováno podélnými a příčnými sklony 
komunikací do navrhovaných uličních vpustí. 

Budou provedeny nové dlážděné chodníky podél nové ulice v lokalitě Holešov a nový 
dlážděný chodník propojující jednotlivé ulice s novou ulicí o šířce min. 1,50 m. Chodník podél 
VĚTVE A bude v délce 170,00 m, VĚTVE AI 30,00 m a VĚTVE Al.l 70,00 m, chodník podél 
VĚTVE A2 bude v délce 200,00 m a VĚTVE A4 bude v délce 110,00 m, vše v ploše 870,00 m2. 
Konstrukční vrstvy chodníku z bet. zámkové dlažby: betonová dlažba tl.60 mm (v místě 
sjezdů bude provedena dlažba tl. 80 mm) např. 100x200 Holand, jemná štěrkodrť F 4-8 - 
tl. 40mm, kamenivo F 0-63 tl. 200 mm [ŠD].  
 
Součástí tohoto řízení není stanovení dopravního značení. 
 
Podmínky: 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1932/2 (orná půda), 1932/3 (orná půda), 

1933/1 (orná půda), 1933/6 (ostatní plocha), 1938/1 (orná půda), 1939/1 (orná půda), 
1942/2 (ostatní plocha), 1943/1 (ostatní plocha), 1945 (orná půda), 1946/129 (orná 
půda), 1946/134 (orná půda), 1947/1 (orná půda), 3505/2 (orná půda), 3506/1 (ostatní 
plocha) a 3665/1 (orná půda), v katastrálním území Holešov, tak, jak je zakresleno 
v situačním výkresu – Katastrální situační výkres v měřítku 1:500, který je založen ve 
spisu stavby na speciálním stavebním úřadě. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, 
kterou zpracovala společnost Ing, Jan Hladiš, Vodohospodářské a dopravní stavby, sídlo 
zhotovitele: nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov, IČO 04283821 a autorizoval Ing. 
Tomáš Olša, ČKAIT 1202125, č. zakázky -, datum leden 2021, případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu. 

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

technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 
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5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba po dobu 
předpokládané existence bude splňovat požadavky uvedené v § 156 stavebního zákona. 

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

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

Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, Koordinované závazné 
stanovisko, č.j. HOL-31124/2021/T/IVDze dne 26.11.2021 
- Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní 

úřad, podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 10 a 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon) uděluje 
investorovi podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona a § 149 správního řádu 
souhlas ke stavbě „ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa, SO 01 Komunikace a chodníky" na 
pozemcích p. č. 1933/1, 1932/2, 1932/3, 3505/2, 1938/1, 1939/1, 1933/6, 1942/2, 1947/1, 
1946/129, 1946/134, 3665/1, 3506/1, 1945, 1943/1 v k. ú. Holešov, město Holešov, v okrese 
Kroměříž, ve Zlínském kraji, v hydrologickém pořadí 4-12-02-1330-0-00 a hydrogeologickém 
rajónu 3222. Vodní útvar povrchových vod Rusava od toku Roštěnka po ústí do toku Morava 
(ID MOV 1140) a vodní útvar podzemních vod 32221 Flyš v povodí Moravy – severní část za 
předpokladu dodržení následujících podmínek: 
1) Při provádění a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění podzemních ani 

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

2) Mechanizace použitá při realizaci stavebních prací musí být zabezpečena proti úniku 
provozních kapalin. Materiály použité pro stavbu musí být takové, aby nemohly negativně 
ovlivnit zdroje podzemní vody. 

3) Pozemní komunikace a přilehlá prostranství musí být řešeny tak, aby v maximální míře 
umožňovaly vsakování srážkových vod. 

Souhlas podle § 17 vodního zákona je podmínkou k vydání povolení ke stavbě nebo činnosti 
příslušným stavebním úřadem, jeho obsah je závazný pro výrokovou část příslušného 
rozhodnutí (§ 149 odst. 1 správního řádu) a nahrazuje závazné stanovisko podle ustanovení 
§ 104 odst. 9 vodního zákona. 

- Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán 

ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "orgán ochrany ZPF") podle § 61 odst. 1 

písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ve spojení s 

ustanovením § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen 

"správní řád"), a podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, v platném znění (dále jen "zákon"), obdržel žádost o vydání souhlasu k odnětí 

půdy ze ZPF podle § 9 odst. 6 zákona pro záměr „ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa" na 

pozemcích ZPF p. č. 1933/1, 1932/2, 1932/3, 3505/2, 1938/1, 1939/1, 1947/1, 1946/129, 

1946/134, 3665/1 a 1945 v k. ú. Holešov.  Orgán ochrany ZPF vydává podle § 9 odst. 8 

zákona a podle § 149 správního řádu závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí půdy ze 

ZPF č. j. HOL-27659/2021/ŽP/VK, spis: 4141/2021/ŽP/VK, žadatel a investor: Rodinné domy 

Holešov s r. o., IČO: 09227555, 2. května 1668, 763 61 Napajedla,  žadatel v zastoupení na 

základě plné moci: Ing. Jan Hladíš, IČO: 04283821, nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov, 

účel stavby: místní komunikace pro pojezd vozidel a pro pěší, odnětí: trvalé bez odvodů. 

Pozemky ZPF k trvalému odnětí: parcela č. 1933/1, k.ú. Holešov (třída ochrany I., odnímaná 
plocha 250 m2), parcela č. 1932/2, k.ú. Holešov (třída ochrany I., odnímaná plocha 200 m2), 
parcela č. 1932/3, k.ú. Holešov (třída ochrany I., odnímaná plocha 20 m2), parcela č. 3505/2, 
k.ú. Holešov (třída ochrany I., odnímaná plocha 45 m2), parcela č. 1938/1, k.ú. Holešov (třída 
ochrany I., odnímaná plocha 1415 m2), parcela č. 1939/1, k.ú. Holešov (třída ochrany I., 
odnímaná plocha 120 m2), parcela č. 1947/1, k.ú. Holešov (třída ochrany I., odnímaná plocha 
1010 m2), parcela č. 1946/129, k.ú. Holešov (třída ochrany I., odnímaná plocha 230 m2), 
parcela č. 1946/134, k.ú. Holešov (třída ochrany I., odnímaná plocha 139 m2), parcela č. 
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3665/1, k.ú. Holešov (třída ochrany I., odnímaná plocha 115 m2), parcela č. 1945, k.ú. 
Holešov (třída ochrany I., odnímaná plocha 740 m2). Celkem odnímaná plocha 4.284 m2. 

- Části pozemku, na které se souhlas vztahuje, jsou vymezeny v situaci kopie katastrální mapy 

a jsou nedílnou součástí žádosti. 

- Udělení tohoto souhlasu je podmíněno splněním následujících povinností, vyplývajících ze 

zákona o ochraně ZPF, jednotlivé podmínky je třeba dodržet v plném rozsahu: 

1. Z trvale odnímané plochy pro záměr „ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa” jež slouží k 
účelu místní komunikace pro pojezd vozidel a pro pěší, bude provedena skrývka kulturní 
vrstvy půdy na ploše 4. 284 m2o hloubce 0,3 m a celkovém objemu cca 1. 285 m3 z 
pozemků ZPF p. č. 1933/1, 1932/2, 1932/3, 3505/2, 1938/1, 1939/1, 1947/1, 1946/129, 
1946/134, 3665/1 a 1945 v k. ú. Holešov. 

2. Skrytá ornice bude využita pro zúrodnění zemědělské půdy, v souladu s § 8 odst. 1 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 
Investor je povinen uložit skrytou ornici dle výčtu pozemků uvedených ve výrokové části 
závazného stanoviska - souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. 

3. Hranice odnímaného pozemku se zřetelně vyznačí v terénu tak, aby nedocházelo k 
neoprávněnému záboru ZPF. 

4. Zahájení skrývky ornice je možno započít až po povolovacím aktu podle stavebního 
zákona, které bude opravňovat žadatele k zahájení realizace záměru. 

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

6. Zahájení prací se oznámí písemně orgánu ochrany ZPF nejméně 15 dní předem. 
7. Po realizaci záměru bude doložen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

závěrečný geometrický plán, kolaudační souhlas a pasport místních komunikací. 

- Seznam pozemků pro umístění skrytém ornice: 
parcela č. 1764/1, k.ú. Prusinovice (objem 200 m3, kontakt Horák, tel. 774 587 296), parcela č. 
987/1, k.ú. Fryšták (objem 40 m3, kontakt Vratislav Rudolf, tel. 602 716 945), parcela č. 987/5, 
k.ú. Fryšták (objem 45 m3, kontakt Vratislav Rudolf, tel. 602 716 945), parcela č. 367/1, k.ú. 
Tučapy (objem 200 m3, kontakt Agrova – p. Zemánek, tel. 774 747 089), parcela č. 368, k.ú. 
Tučapy (objem 200 m3, kontakt Agrova – p. Zemánek, tel. 774 747 089), parcela č. 10830, 
k.ú. Prusinovice (objem 100 m3, kontakt Agrova – p. Zemánek, tel. 774 747 089), parcela č. 
10448, k.ú. Prusinovice (objem 100 m3, kontakt Agrova – p. Zemánek, tel. 774 747 089), 
parcela č. 10840, k.ú. Prusinovice (objem 100 m3, kontakt Agrova – p. Zemánek, tel. 774 747 
089), parcela č. 10794, k.ú. Prusinovice (objem 100 m3, kontakt Agrova – p. Zemánek, tel. 
774 747 089), parcela č. 10792, k.ú. Prusinovice (objem 100 m3, kontakt Agrova – p. 
Zemánek, tel. 774 747 089), parcela č. 10845, k.ú. Prusinovice (objem 100 m3, kontakt 
Agrova – p. Zemánek, tel. 774 747 089) – celkový objem uložené ornice je 1.285 m3. 

- Vlastník pozemku p. č. 1945 v k. ú. Holešov vyjádřil souhlas s právem provést stavbu. Z čehož 
vyplývá, že souhlasí se skrývkou ornice. 

- Trvale odnímaná plocha bude odepsána z evidence zemědělské půdy na základě rozhodnutí 
vydávaných podle stavebního zákona, jejichž závaznou součástí bude souhlas k trvalému 
odnětí půdy ze ZPF. 

- Ve smyslu § 10 odst. 1 zákona se tento souhlas k odnětí stane závaznou součástí rozhodnutí, 
která budou ve stejné věci vydána podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
Příslušný stavební úřad zajistí, aby podmínky tohoto souhlasu byly závaznou součástí těchto 
rozhodnutí, a žadatel je povinen plnit podmínky v nich stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí 
nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je 
totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti 
podle zvláštních předpisů. V rozhodnutích vydaných podle zvláštních předpisů nesmí plocha 
dotčených pozemků překročit výměry dané tímto souhlasem. 

- Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti 
uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle 
zvláštních právních předpisů. 

- Zjistí-li orgán ochrany ZPF neplnění podmínek stanovených tímto souhlasem, včetně 
nedodržení oznamovací povinnosti vyplývající z ust. § 11 odst. 4 zákona, budou vůči žadateli 
nebo jeho právnímu nástupci uplatněny sankce podle ustanovení § 20 zákona. 

- Trvale odnímaná plocha bude odepsána z evidence zemědělské půdy na základě rozhodnutí 
vydávaných podle stavebního zákona, jejichž závaznou součástí bude souhlas k trvalému 
odnětí půdy ze ZPF. 
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- Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí je rozhodnutí podle 
zvláštních právních předpisů. 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň,190 00 Praha 9, Vyjádření  
č.j. 806167/21 ze dne 06.10.2021 
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, 

které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany 
SEK a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí 
Vyjádření; 

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 
17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré 
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického 
řešení; 

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (výše uvedeného) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen 
uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, stanovisko  
č.j. 1486/2021 ze dne 01.11.2021 
- Navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov, jehož 

správcem je společnost VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají 
ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací. 

- Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla 
mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu 
nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody. 

- Zásobování navržené lokality zástavby RD pitnou vodou je řešeno vybudováním nových 
vodovodních řadů "V1" v délce 171,0 m, "V1.1" v délce 16,0 m, "V2" v délce 75,0 m, "V3" v 
délce 260,0 m, "V4" v délce 62,0 m, "V5" v délce 42,0 m. Vodovodní řady budou provedeny z 
potrubí PE100-RC SDR 17,6 DN90 TYP III s ochranným pláštěm. Řad "Ví" bude napojen na 
stávající vodovodní řad PE D90 na p.č. 1942/2 a bude zaokruhován propojením se stávajícím 
řadem PE D90 na p.č. 1933/6. Z řadu ”V1" bude v lomu VB V1.3 na p.č. 1933/1 vysazena 
odbočka pro napojení řadu "V1.1" a v lomu VB V1.2 na p.č. 1938/1 bude vysazena odbočka 
pro napojení řadu "V2". Řad "V3" bude napojen na stávající vodovodní řad PE D90 na p.č. 
1933/6 a bude zaokruhován propojením se stávajícím řadem PE D110 na p.č. 1942/1. Z řadu 
"V3” bude v místě VB V3.2 vysazena odbočka pro napojení řadu "V4" a v lomu VB V3.3 bude 
vysazena odbočka pro napojení řadu "V5". Řad "V5" bude propojen se stávajícím řadem PE 
D110 na p.č. 1943/1. 

- Vlastníkem stávajících řadů PE D90 je stavebník - společnost Rodinné domy s.r.o., vlastníkem 
stávajících řadů PE D110 je město Holešov, provozovatelem všech řadů je společnost VaK 
Kroměříž, a.s. K napojení na vodovodní řady ve vlastnictví města je nutný souhlas. 

- Napojení na stávající řady bude provedeno pomoci T-kusů, za místy napojení požadujeme 
osadit uzavírací armatury. Stávající hydranty v místech napojení požadujeme zachovat a 
osadit na nově vysazené odbočky. Jednotlivé větve vodovodních řadů musí být samostatně 
uzavíratelné. Na nových vodovodních řadech požadujeme osazení podzemních hydrantů 
DN80. Nezaokruhované větve nových řadů požadujeme ukončit podzemním hydrantem DN80. 

- Trasy nových vodovodních řadů musí být umístěny na veřejně přístupném místě (přednostně 
v zelených plochách), mimo plánovanou obslužnou komunikaci (kromě míst kříženi), 
zpevněné plochy chodníků a budoucí stavební pozemky. V místech křížení vodovodu s 
komunikací musí být vodovodní potrubí uloženo do chráničky. 

- Vzhledem k předpokládanému nízkému tlaku ve vodovodním potrubí pro plánovanou lokalitu 
je projektantem navrženo osazení ATS u jednotlivých RD a bytových domů. Osazení ATS u 
jednotlivých nemovitostí bude řešeno v rámci výstavby jednotlivých objektů a na náklady 
investora stavby (vlastníka nemovitosti). 

- Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích musí být hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě napojení vodovodní 
přípojky nejméně 0,15 MPa, při zástavbě nad dvě nadzemni podlaží nejméně 0,25 MPa. 

- Vodovodní přípojky požadujeme navrhnout a realizovat až v rámci výstavby jednotlivých 
nemovitostí. Vodoměry požadujeme umístit do vodoměrných šachet, které budou osazeny na 
vodovodních přípojkách do 10 m od odbočení z vodovodního řadu. 
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- Pro nenarušení navrhované obslužné komunikace doporučujeme v místech křížení 
vodovodních přípojek s komunikací uloženi ochranných trubek (chrániček) do tělesa 
komunikace pro budoucí napojení. 

- Odkanalizování předmětné lokality je řešeno vybudováním oddílné kanalizace. Pro odvádění 
splaškových odpadních vod z lokality jsou navrženy nové stoky splaškové kanalizace "S1" v 
délce 136,00 m, "S2" v délce 68,00 m, "S3" v délce 57,00 m, "S4" v délce 210,00 m, "S5" v 
délce 90,00 m, "S6" v délce 50,00 m. Splaškové kanalizační stoky budou provedeny z trub PP 
SN 12 DN250. Požadujeme použít plnostěnné PP trubky. Na nových stokách budou osazeny 
prefabrikované revizní a kontrolní šachty DN1000 s přechodovým kónusem 1000/630, vstupy 
budou opatřeny litinovými poklopy. Z hlediska možného budoucího provozovatele splaškové 
kanalizace požadujeme z důvodu sjednoceni technických parametrů poklopů použití poklopů 
označených logem VaK Kroměříž. Stoka "S1" bude napojena přes stávající revizní šachtu 
umístěnou na splaškové kanalizační stoce PVC DN250 na p.č. 1942/2. Na stoku "S1" bude 
napojena přes novou revizní šachtu stoka "S2". Stoka "S3" bude napojena přes stávající 
revizní šachtu umístěnou na kanalizační stoce PVC DN250 na p.č. 1933/6. Stoka "S4" bude 
napojena přes stávající revizní šachtu umístěnou na kanalizační stoce PVC DN500 na p.č. 
1943/1. Na stoku "S4" bude napojena stoka "S5" a stoka "S6". 

- Vlastníkem stávajících stok PVC DN250 je stavebník - společnost Rodinné domy s.r.o., 
vlastníkem stávající stoky PVC DN500 je město Holešov, provozovatelem všech stok je 
společnost VaK Kroměříž, a.s. K napojení na stoku ve vlastnictví města je nutný souhlas. 

- U nové splaškové kanalizace požadujeme po dokončení stavby provést kamerovou prohlídku 
a záznam předložit zástupci VaK Kroměříž provoz odpadní voda. 

- Dešťové vody z nově navrhovaných zpevněných ploch komunikací budou odváděny 
dešťovými stokami "D1", "D2", "D3", "D4". Dešťová stoka "D2" bude napojena do stoky "D1", 
na které bude proveden retenční vsakovací objekt o objemu 36, m3. Za vsakovacím objektem 
bude osazena stavítková šachta s regulovaným odtokem max. 2 l/s do stávající dešťové 
kanalizace. Dešťová kanalizace v zájmové lokalitě nespadá pod správu společnosti VaK 
Kroměříž, a.s. Dešťová stoka "D4" bude napojena do stoky "D3", na které bude proveden 
retenční vsakovací objekt o objemu 96,0 m3. Za vsakovacím objektem bude osazena 
stavítková šachta s regulovaným odtokem max. 2 l/s do stávající jednotné kanalizační stoky 
PVC DN500 vedené na p.č. 1943/1. V místě napojení na stávající stoku bude osazena nová 
revizní šachta. S navrženým řešením souhlasíme za podmínky, že budou takto řešeny pouze 
dešťové vody z veřejných obslužných komunikací a zpevněných ploch. Dešťové vpusti 
požadujeme vybavit zápachovými uzávěry. 

- Nově navrhovanou dešťovou kanalizaci včetně vsakovacích objektů nebude společnost VaK 
Kroměříž, a.s. přebírat do svého vlastnictví a ani ji jinak provozovat. 

- Pozemní komunikace a přilehlá prostranství požadujeme řešit tak, aby v maximální miře 
umožňovaly vsakování dešťových vod v souladu s § 5 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazující 
vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

- Při navrhování zastavitelné plochy požadujeme minimalizovat odvádění povrchových vod do 
veřejné kanalizační sítě a snížit nátok těchto vod na čistírnu odpadních vod. DEŠŤOVÉ VODY 
Z PLÁNOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ A BYTOVÝCH DOMŮ POŽADUJEME ZASAKOVAT 
NA JEDNOTLIVÝCH STAVEBÍCH POZEMCÍCH. Tyto vody nesmějí být zaústěny do jednotné 
kanalizační sítě města. 

- Napojení na vodovodní a kanalizační 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 a 
kanalizační sítě může být pověřena pouze firma oprávněná provádět vodohospodářské 
stavby. 

- K zahájení stavebních prací na výstavbu nové vodovodní a kanalizační sítě, k tlakovým 
zkouškám, ke zkouškám nepropustnosti a ke kontrole před ukončením prací požadujeme 
přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Dále je nutné zajistit geodetické zaměření nově 
vybudovaného vodovodu a kanalizace dle vnitřního předpisu společnosti VaK Kroměříž, a.s. č. 
03/2020. Před vydáním kolaudačního rozhodnutí je nutné uzavřít s budoucím provozovatelem 
nově vybudovaného vodovodu a kanalizace smlouvu (dodatek ke stávající smlouvě) o 
provozování. 

- Investor stavby před zahájením stavebních prací uzavře s vlastníkem dotčeného pozemku 
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. 
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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 a kanalizační 
sítě v zájmové lokalitě. Přiložený situační zákres podzemních sítí je pouze orientační. Pro 
upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí a před provedením 
protlaku je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond 
dle pokynů zástupce VaK. 

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma 
vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího 
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a 
kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních 
stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být 
umístěna žádná nadzemní stavba (RD, BD, oplocení, sloupy VO a NN, apod.) ani trvalý 
dřevnatý porost. Trasy nových vodovodních řadů a kanalizačních stok požadujeme navrhovat 
a umísťovat na veřejně přístupných místech. 

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle ČSN 75 5402 a ČSN 75 6101, 
prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a nejmenši dovolené krytí 
vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. 

- Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a 
kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů 
a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, 
a.s. 

- V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. 
Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších 
povrchových znaků přístupné a funkční. 

- Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a 
ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení. 

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

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko                     
č.j. 5002471426 ze dne 22.10.2021 
- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. 

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

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

- Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 
a 2. 

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

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

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

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

- Kanalizace: Kanalizace bude uložena v místě křížení pod STL plynovodem nebo přípojkou! 
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- Vodovod: Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm. 

- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm. 

- NN: Při křížení kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně 
do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové 
chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. 
Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi 
betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost 
obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena 
v souladu s ČSN 736005. 

- V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření: 

- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max 60 st. 

- při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, 
která bude tvořenou z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na 
každou stranu o 0,2m. 

- páska uzemnění bude uložena 0,1m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě 
křížení na betonovou dlaždici 

- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky na 
plynárenské zařízení a přípojek. Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných 
pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských 
vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. 

- VO: Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek musí být 1 m. V případě omezeného prostoru souhlasíme s umístěním 
sloupů ve vzdálenosti minimálně 500 mm, kdy hloubku základu stožáru je nutno určit tak, aby 
stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení. Pro 
uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005). 

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

- Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území. 
Případně nutno řešit samostatně (http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/). Současně si 
vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 

- Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude 
provedena kontrola souběhu a křížení. Objednání vytyčení a kontroly na: 
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni. 

- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební 
řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo 
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 

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

- Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto 
důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

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

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

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

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

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

http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
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- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit 
případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto 
stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy 
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj 
náklad. 

- BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT 
VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ 
STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O 
VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do 
stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 
polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

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

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie 
musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo 
výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou 
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato 
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti 
jejich poškození. 

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

- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných 
vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) 
na telefon 1239. 

- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se 
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast 
(formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, 
který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. 

- Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které 
byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v 
souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, 
rekonstrukce a opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a 
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 PZ. 

- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ 
a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 
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EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, vyjádření  č.j L4570-27045529 ze 
dne 28.10.2021 
- V podélném směru podzemní vedení NN nesmí být umístěno pod pojízdnou komunikací, musí 

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

- V podélném směru podzemní vedení VN nesmí být umístěno pod pojízdnou komunikací, musí 

být umístěno mimo tuto komunikaci min. 1 m za obrubníkem. V příčném směru může být 

uloženo pod pojízdnou komunikací v hloubce 1 m, kabel VN bude založeno v chráničce. 

- Pojízdná komunikace musí mít odstupovou vzdálenost od sloupu NN min. 1 m, od sloupu VN 
min. 2 m a od trafostanice VN/ NN min. 3m. 

- Výška vodičů nadzemního vedení NN i VN nad pojízdnou komunikací musí být min. 6 m. 
- V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanizmy, u kterých při 

činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3m tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí 
korbou atp. 

- V případě použití těchto mechanizmů musí být plánované práce prováděny za vypnutého 
stavu venkovního vedení VN. 

- Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů. 
- Veškerá stavební činnost v OP nadzemního 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. 

- 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. 

- Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k 
plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.3 a ČSN EN 50 423. 

- Při práci v ochranném pásmu 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 E.ON 
Česká republika, s r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní přihrádka 54, 656 54 Brno, tel. 
800 77 33 22, email: info@egd.cz. 

- Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 
34 1050 - kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 - kabelové kanály, 
podlaží a šachty. ČSN 33 2000 - 5-52 - výběr a stavba elektrických zařízení, ČSN EN 50423 - 
elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 KV do AC 45 kV, PNE 33 3301 ed.2 nejmenší 
dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN a PNE 33 3302 ed.3. nejmenší dovolené 
vzdálenosti venkovního vedení NN. 

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

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

zařízením. 

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

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

mailto:info@egd.cz
mailto:pavel.rehulka@egd.cz
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- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním 
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem 
zařízení stanoveno jinak. 

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

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

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

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

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6t. 

- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 
26142360 s platností do 30.09.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a 
provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. 

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

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

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

- V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a 
dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme 
po ukončení stavby s její kolaudací. 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, vyjádření č.j. H18502-26142360 
ze dne 04.10.2021 
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do 

všech vyhotovení prováděcí dokumentace. 
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s 

distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 
2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302. 

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

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

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

mailto:david.tomesek@egd.cz
mailto:pavel.rehulka@egd.cz
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- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční 
soustavy. 

- Ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop 
linky EGD 800 22 55 77. 

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

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 
760 01 Zlín, stanovisko  č.j. KHSZL 30754/2021 ze dne 11.11.2021 
- V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a 

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

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko  č.j. PM-
20612/2021/5203/No ze dne 19.05.2021 
- Daná lokalita se nachází ve vodním útvaru MOV_1140 „ Rusava od roku Roštěnka po ústí do 

toku Morava ” povrchových vod a ve vodním útvaru ID 32221 „ Flyš v povodí Moravy - severní 
část “ podzemních vod. Stavbou nedojde k dotčení vodního toku ani majetku ve správě Povodí 
Moravy, s.p. 

- Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující 
stanovisko: 

 a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího 
povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr 
možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a 
ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a 
kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich 
dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s 
výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému 
charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.  

 b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. 

Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a 
spisu zn. 4483/2021.  

8. Stavebník po nabytí právní moci společného povolení, před zahájením stavebních prací, 
předloží speciálnímu stavebnímu úřadu doklad o tom, že stavebníkem zvolený zhotovitel 
je oprávněn v souladu s § 160 stavebního zákona provádět stavbu.  

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

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

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

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

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

14. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu zahájení stavebních prací. 
15. Stavba bude dokončena do 02.2024.  
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16. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. 
17. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu 

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

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

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

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

21. Dále k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena dokumentace skutečného 
provedení stavby, pokud při jejím provádění nedošlo k podstatným odchylkám oproti 
vydanému stavebnímu povolení (§ 121 stavebního zákona). 

22. Stavba může být užívána podle § 122 stavebního zákona pouze na základě 
kolaudačního souhlasu. Nebo podle § 122a kolaudačního řízení. Souhlas nebo 
kolaudační rozhodnutí vydá na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad. 

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

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

25. Po dokončení kolaudace bude komunikace zařazena do Pasportu místních komunikací 
města Holešov. 

  

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Speciální stavební úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků 
parcela p.č. 1932/2 (orná půda), 1932/3 (orná půda), 1933/1 (orná půda), 1933/6 (ostatní 
plocha), 1938/1 (orná půda), 1939/1 (orná půda), 1942/2 (ostatní plocha), 1943/1 (ostatní 
plocha), 1945 (orná půda), 1946/129 (orná půda), 1946/134 (orná půda), 1947/1 (orná půda), 
3505/2 (orná půda), 3506/1 (ostatní plocha) a 3665/1 (orná půda), v katastrálním území 
Holešov. Na základě výsledku vedeného řízení, předložené projektové dokumentace a 
stanovisek dotčených orgánů další území vlivy umísťované stavby nebude dotčeno.  
Ke stavbě vydal Městský úřad Holešov, Útvar územního plánování dne 26.11.2021 pod             
č.j. HOL-31124/2021/T/IVD Závazné stanovisko orgánu územního plánování. 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Rodinné domy Holešov s.r.o., 2. května 1668, 763 61 Napajedla, IČO 09227555. 
 

Odůvodnění: 
Žadatel, Rodinné domy Holešov s.r.o., 2. května 1668, 763 61 Napajedla, IČO 09227555, 
v zastoupení na základě plné moci Ing. Janem Hladišem, Nám. Svobody 1317/19, 
769 01 Holešov, IČO 04283821 (změna sídla na Sušilova 448/56, 769 01 Holešov 
oznámena dne 03.12.2021), podáním č.j. 32953/2021, ze dne 04.11.2021 požádal o 
společné územní a stavební povolení na stavbu „ZTV – HOLEŠOV NADSADOVÁ II. ETAPA,  
SO 01 – Komunikace a chodníky“ na pozemcích p.č. 1932/2 (orná půda), 1932/3 (orná 
půda), 1933/1 (orná půda), 1933/6 (ostatní plocha), 1938/1 (orná půda), 1939/1 (orná půda), 
1942/2 (ostatní plocha), 1943/1 (ostatní plocha), 1945 (orná půda), 1946/129 (orná půda), 
1946/134 (orná půda), 1947/1 (orná půda), 3505/2 (orná půda), 3506/1 (ostatní plocha) a 
3665/1 (orná půda), v katastrálním území Holešov. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.  

Speciální stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 94k stavebního 
zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, jak 
na sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na 
nich, která by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Zjistil, že navržená stavba svým 
umístěním a provedením nemůže ohrozit ani omezit práva k dalším sousedním pozemkům a 
stavbám na nich a proto stanovil okruh účastníků řízení na stavebníka, kterým je Rodinné 
domy Holešov s.r.o., 2. května 1668, 763 61 Napajedla v zastoupení Ing. Janem Hladišem, 
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Sušilova 448/56, 769 01 Holešov (na základě plné moci) a také vlastník pozemků parcela 
číslo 1932/2, 1932/3, 1933/1, 1938/1, 1939/1, 1946/129, 1946/134, 1947/1, 3505/2 a 3665/1, 
vše v k.ú. Holešov, dále pak účastník Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov jako 
vlastník pozemků parcela číslo 1933/6, 1942/2, 1943/1 a 3506/1, vše v k.ú. Holešov a 
současně je obcí, na jejímž správním území má být požadovaný záměr uskutečněn  a stavba 
je umístěna, a v poslední řadě účastník Ing. Dagmar Juřenčáková, Vinohradská 625, 687 62 
Dolní Němčí jako vlastník pozemku parcela číslo 1945 v k.ú. Holešov, na němž má být 
záměr umístěn a uskutečněn. Dále speciální stavební úřad pojal za účastníky řízení  
vlastníky sousedních pozemků p.č. 1937/1, 1938/2, 1939/3, 1940/16, 1940/13, 1942/1, 
1943/2, 1943/3, 1943/8, 1946/139, 1946/144, 1947/4, 1948/2, 1948/3, 1948/4 a 1948/7, vše 
v katastrálním území Holešov. Dále pak společnost GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem 1 – jež má věcné břemeno na pozemku p.č. 1938/1, 1943/1, 3506/1 
a 1942/2, vše v katastrálním území Holešov. Společnost EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno 2 - jež má věcné břemeno na pozemku p.č. 1946/129, 1947/1, 
1942/2, 1943/1, 3506/1 a 1933/6, vše v katastrálním území Holešov a současně je správcem 
sítí technického vybavení. CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 - jež 
má věcné břemeno na pozemku p.č. 1933/6, v katastrálním území Holešov a současně je 
správcem sítí technického vybavení. Dále pak byli pojati za účastníky řízení správci sítí 
technického vybavení a to - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 
Brno 2 a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1. 

Opatřením č.j. HOL-35672/2021/ISÚ/rs ze dne 03.12.2021 speciální stavební úřad oznámil 
zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy 
poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a 
stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání 
a místního šetření. Stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 15 dnů od 
doručení oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení, jinak k nim nemusí 
být přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.  

Dne 09.11.2021 bylo řízení o společném územním a stavebním povolení usnesením 
č.j. HOL-33345/2021/ISÚ/rs přerušeno a žadatel byl dne 09.11.2021 vyzván k doplnění 
žádosti výzvou č.j. HOL-33364/2021/ISÚ/rs. Dne 18.11.2021, 19.11.2021, 29.11.2021 a 
03.12.2021 byla žádost doplněna. 
 
Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o společné povolení: 
Městský úřad Holešov, Koordinované závazné stanovisko, č.j. HOL-31124/2021/T/IVD ze 
dne 26.11.2021, 
Městský úřad Holešov, Koordinované závazné stanovisko, č.j. HOL-13203/2021/UPA/RP ze 
dne 27.10.2021, 
Městský úřad Holešov, Souhlas podle § 17 vodního zákona je součástí Koordinovaného 
závazné stanoviska, č.j. HOL-31124/2021/T/IVD ze dne 26.11.2021, 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, stanovisko č.j. KRPZ-
43647-3/ČJ-2021-150806 ze dne 10.11.2021, 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, stanovisko č.j. KRPZ-
43647-2/ČJ-2021-150806 ze dne 01.11.2021, 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Kroměříž, závazné stanovisko č.j. HSZL-4811-
2/KM-2021 ze dne 01.11.2021, 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j. KHSZL 30754/2021 ze 
dne 11.11.2021, 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j. KHSZL 11392/2021 ze 
dne 17.05.2021, 
CETIN a.s., Praha 9, vyjádření č.j. 806167/21 ze dne 06.10.2021, 
Povodí Moravy, s.p., stanovisko č.j. PM-20612/2021/5203/No ze dne 19.05.2021, 
EG.D, a.s., Brno, vyjádření č.j. L4570-27045529 ze dne 28.10.2021, 
EG.D, a.s., Brno, vyjádření  č.j. H18502-26142360 ze dne 04.10.2021, 
GasNet Služby s.r.o., Brno, stanovisko č.j. 5002471426 ze dne 22.10.2021, 
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Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko č.j. 1486/2021 ze dne 01.11.2021, 
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, vyjádření č.j. E48900/21 ze dne 30.09.2021, 
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5, vyjádření č.j. 210930-0823342425 ze dne 
30.09.2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení hodnotil všechny 
předložené důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a v jejich vzájemné 
souvislosti, v souladu s ustanoveními správního řádu. Při svém hodnocení vycházel 
z kladných stanovisek spolupůsobících dotčených orgánů, jejichž podmínky byly 
zkoordinovány a zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

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

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. 

Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. 
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Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a 
povolení stavby, proto rozhodl za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí 
uvedených. 
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle § 81 správního řádu do 15 dnů ode 
dne jeho doručení a to u Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního 
hospodářství, podáním u Městského úřadu Holešov, Odboru investic, Masarykova 628, 
769 17 Holešov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis. 
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 
účastníka. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá a 
v čem je spatřován rozpor s právním předpisem nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, 
které mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radka Stratilová  
referentka Odboru investic 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 

 
 
Ev.č.:  13/2022 
Vyvěšeno dne: 12.01.2022 
Bude sejmuto dne: 28.01.2022 
Sejmuto dne: 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v 
návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je 
rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad 
Holešov. 
 
Poznámka pro stavebníka: 
Ověřenou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí 
právní moci rozhodnutí, tj. cca 20 dní po obdržení tohoto rozhodnutí. 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) dle      
pol. 17, odst.1, písm. f) a pol. 18, odst. 1, písm. f)  ve výši 30.000 Kč, byl uhrazen dne 
06.12.2021. 
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Informace pro investora: 
Zájmy odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany lesního a půdního fondu 
a hospodaření v lesích, ochrany přírody a krajiny a ochrany státní památkové péče nejsou 
záměrem dotčeny. 

Stavebník je povinen s dostatečným časovým předstihem před kolaudací požádat příslušný 
silniční správní orgán (Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní) o stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

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. 

 

Obdrží 

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

Rodinné domy Holešov s.r.o., 2. května 1668, 763 61 Napajedla  
Ing. Jan Hladiš, Sušilova 448/56, 769 01 Holešov  
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Ing. Dagmar Juřenčáková, Vinohradská 625, 687 62 Dolní Němčí 
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1 

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

sousední pozemky: p.č. 1937/1, 1938/2, 1939/3, 1940/16, 1940/13, 1942/1, 1943/2, 1943/3, 
1943/8, 1946/139, 1946/144, 1947/4, 1948/2, 1948/3, 1948/4 a 1948/7, vše v katastrálním 
území Holešov. 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova č.p. 628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení stavebního 

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

K vyvěšení: 

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


