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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ O SPOLEČNÉM POVOLENÍ 
 
Žadatel, obec Rymice, IČO 06544558, Rymice 4, 769 01 Holešov podáním č. j. HOL-35263/2020/ŽP ze dne 
16.12.2020 požádal v zastoupení na základě plné moci Ing. Jaroslavem Majíčkem, IČO 76532445, Podolí 
49, 686 04 Kunovice o společné povolení pro stavbu Rymice – prodloužení kanalizace, vodovodu, 
vodovodní přípojky. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
Městský  úřad  Holešov, odbor  životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 
s působností speciálního stavebního úřadu, podle ustanovení  

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

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

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

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

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

r o z h o d u j e 
 
podle ustanovení 

• § 15 vodního zákona,   

• §  94p stavebního zákona, 

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

schvaluje stavební záměr 
Rymice – prodloužení kanalizace, vodovodu, vodovodní přípojky 

 
na pozemcích p. č. 721/2, 719, 4/4, 769, 796, 529/1, 529/37 a 524/4 v k. ú. Rymice, obci Rymice, okrese 
Kroměříž, Zlínském kraji, hydrologickém pořadí č. 4-12-02-1280-0-00, číslo hydrogeologického rajonu 2220. 
Vodní útvar podzemních vod 22202 Hornomoravský úval - jižní část, vodní útvar povrchových vod Rusava 
od pramene po tok Roštěnka včetně (ID MOV_1130).   
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Stavba obsahuje: 
IO 01 - PRODLOUŽENÍ KANALIZACE  
Jedná se o vybudování jednotné kanalizační stoky „A-3a“, „A-3b“ a odbočné stoky „A-3-1“. Ke stávající 
zástavbě vede jednotná stoka A-3 z betonového potrubí DN 300 ve špatném technickém stavu. Tato bude 
nahrazena novou kanalizací.   
Základní kapacity stavby: 

• Stoka „A-3a“ PP SN 10, DN 400 v délce 100,90 m, bude napojena v rekonstruované šachtě Š 12 a na 
navržené potrubí budou přepojeny stávající přípojky. Bude ukončena v šachtě ŠN4. Stoka je umístěna 
na pozemku p. č. 529/1, 769, 796, 529/37 a 524/4 v k. ú. Rymice.  
- přepojované přípojky: „KUV1“ PP SN 10 DN 150 1,65 m, „KP1“ PP SN 10 DN 250 3,50 m, „KP2“ PP 
SN 10 DN 150 2,30 m, „KUV2“ PP SN 10 DN 150 2,20 m. 

• Stoka „A-3b“ PP SN 10, DN 300 v délce 169,50 m, bude napojena na navrženou jednotnou stoku DN 
400 v šachtě ŠN4 a na navržené potrubí budou přepojeny stávající přípojky. Bude ukončena v šachtě 
ŠN8. Stoka je umístěna na pozemku p. č. 769 v k. ú. Rymice. 
- přepojované přípojky: „KP3“ PP SN 10 DN 200 4,15 m, „KP4“ PP SN 10 DN 150 3,90 m, „KP5“ PP SN 
10 DN 150 4,15 m, „KP6“ PP SN 10 DN 150 3,95 m. 

• Stoka „A-3-1“ PP SN 10, DN 250 v délce 133,90 m, začíná napojením na navrženou jednotnou stoku DN 
400 v navržené šachtě ŠN4 a směřuje několikrát zalomenou trasou až po ukončení v šachtě ŠN13. 
Stoka je umístěna na pozemku p. č. 769 a 796 v k. ú. Rymice.  

Na trase nové kanalizace je navrženo 13 nových šachet a původní Š 12 bude rekonstruována.  Navržená 
kanalizace je umístěna na pozemcích p. č. 721/2, 719, 4/4, 769 a 796 v k. ú. Rymice. 
 
 
IO 02 - PRODLOUŽENÍ VODOVODU 

• IO 02.1 "B5" PE 100RC D110x10,0 mm, v délce 400,30 m 
Jedná se o vybudování nového vodovodu „B5“ v délce 400,30m z potrubí PE 100-RC D 110x10,0 mm, který 
bude napojen na stávající vodovod „B“ na pozemku p. č. 529/1 v k. ú. Rymice. Za napojením bude osazeno 
uzavírací šoupě DN 100. Odsud vede zalomenou trasou do řešené lokality po pozemcích p. č. 796 a 769 
v k. ú. Rymice. V místě stávající křižovatky je propojen se stávajícím vodovodním řadem „B3“ a na odbočení 
je osazeno uzavírací šoupě DN 50. V místech křížení navrženého vodovodu s komunikací bude vodovodní 
potrubí uloženo do chráničky PE100-RC- D225x20,0 mm v délce 6,25 m. Dále vede trasa v původní trase 
rušeného vodovodu a končí na okraji řešené lokality podzemním hydrantem HP2 DN 80. Na trase nového 
řadu bude přibližně v místě původního ukončení řadu „B3“ osazen podzemní hydrant HP1 DN 80. 
Součástí stavby nového vodovodního řadu „B5“ je přepojení stávajících vodovodních přípojek: 
"B5-3" PE 100RC D32x4,4 mm, v délce 1,00 m 
"B5-4" PE 100RC D32x4,4 mm, v délce 1,00 m 
Dále je součástí stavby vybudování 2 nových vodovodních přípojek: 

• IO 02.2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA „B5-1“ 
"B5-1" PE 100RC D32x4,4 mm, v délce 2,90 m, umístěna na pozemku p. č. 796 a 529/37 v k. ú. Rymice 

• IO 02.3 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA „B5-2“ 
"B5-2" PE 100RC D32x4,4 mm, v délce 8,00 m, chránička PE D90 v délce 4,80 m, umístěna na 
pozemku p. č. 796 a 524/4 v k. ú. Rymice 

Navržený vodovod včetně objektů je umístěn na pozemcích p. č. 529/1, 796, 769, 529/37 a 524/4              
v k. ú. Rymice. 
 
Určení polohy vodního díla je následující:  

Vodovod: začátek VB 1 X = 1150858 a Y = 529875; konec VB26 X = 1151120 a Y = 530122.  
Kanalizace: začátek ŠN 8 X = 1151118, Y = 530124, konec ŠN 13 1150917, Y = 529911.  
 
Pro provedení stavby se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94 p stavebního zákona stanoví tyto 
podmínky: 
1. Stavba bude realizována podle předložené a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. 

Jaroslav Majíček, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
specializace stavby zdravotnětechnické, červen 2020.  

2. Stavba bude umístěna na pozemcích: kanalizace na pozemcích p. č. 721/2, 719, 4/4, 769 a 796 v k. ú. 
Rymice a vodovod na pozemcích p. č. 529/1, 796, 769, 529/37 a 524/4 v k. ú. Rymice dle přílohy č. 1 - 
ověřené situace stavby v měřítku 1:250, která je přílohou tohoto rozhodnutí. 

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby termín počátku stavebních prací, název 
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.  
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4. Stavbu bude provádět právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění vodních děl jako 
předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.  

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

6. Termín dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2022. 
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 budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních správců technické a 
dopravní infrastruktury: 
 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 27.08.2020 pod č. 1063/2020 

- Trasu nově navrženého vodovodního řadu požadujeme umístit na veřejně přístupném místě, mimo 
komunikaci (kromě míst křížení) a mimo oplocení budoucích stavebních pozemků.                 

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

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

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

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

- Před vydáním kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí je nutné uzavřít s budoucím 
provozovatelem nově vybudovaného vodovodu smlouvu o provozování. 

- Dle § 15 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., o vodách, vodoprávní úřad ve stavebním povolení týkající se 
staveb vodovodních řadů, které jsou součástí vodovodů pro veřejnou potřebu, uloží předložení 
povolení k jejich provozování spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Proto je nutné 
doložit budoucímu provozovateli s dostatečným předstihem veškeré doklady dle § 6 odst. 12 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a přílohy 11 prováděcí vyhlášky               
č. 428/2001 Sb., v platném znění potřebné pro vyřízení povolení k provozování dle § 6 zákona                
č. 274/2001 Sb., v platném znění na příslušném krajském úřadě tak, aby povolení k provozování 
bylo vyřízeno před podáním žádosti o kolaudační souhlas (jedná se především o kopie smlouvy o 
provozování, kopie písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a vybrané údaje 
majetkové evidence předmětného vodovodu). 

- 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.  

- 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. 

- Nově navrhované vodovodní přípojky bude možné provést až po vydání kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí na nově vybudovaný vodovodní řad „B-5“, včetně uzavření smlouvy o 
provozování 

- Vodovodní přípojky musí být ukončeny ve vodoměrných šachtách, které budou umístěny do 10,0 m 
od odbočení z nového vodovodního řadu.  

- Na každé odběrné místo bude uzavřena samostatná smlouva na dodávku pitné vody. 

- V místech křížení vodovodních přípojek s komunikací bude vodovodní potrubí uloženo do chráničky.  

- Napojení na vodovodní řad, realizaci vodovodních přípojek včetně osazení vodoměrů může provádět 
pouze provozovatel vodovodní sítě.  

- U vodovodních přípojek je nutné dodržet následující podmínky: - budou dodržena ustanovení normy 
vodovodní přípojky ČSN 755411, vnitřní vodovod musí být v souladu s ČSN EN 1717 (ochrana proti 
zpětnému průtoku), - vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu, - 
vodovodní přípojka od místa napojení na vodovodním řadu po vodoměr by měla být bez zbytečných 
lomů trasy, - max. délka vodovodní přípojky do 10 m od odbočení z vodovodního řadu po vodoměr, - 
vodoměr musí být umístěn ve vodoměrné šachtě mimo objekt a to tak, aby byl přístupný našim 
pracovníkům pro budoucí údržbu a odečty, vodoměrná šachta osazená na přípojce DN 32 musí mít 
vnitřní půdorysné rozměry min. 1200 x 900 mm, popř. kruhová o průměru 1200 mm, vodoměrná 
šachta osazená na přípojce DN 63 musí mít vnitřní půdorysné rozměry min. 1800 x 1000 mm -
vodovodní přípojka bude provedena na základě odevzdané vyplněné žádosti včetně podkladů k ní a 
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zaplacené zálohy, žádosti o zřízení vodovodních přípojek budou odevzdány na kontaktním místě – 
zákaznickém centru Kroměříž, - před zahájením zemních prací na stavbu vodovodní přípojky bude 
zástupcem VaK Kroměříž, a. s. upřesněno místo napojení a umístění přípojky a vodoměrné šachty, - 
před záhozem je nutné geodetické zaměření nově vybudovaných přípojek dle směrnice VaK 
Kroměříž, a. s. 2/2004 a přizvat zástupce provozovatele ke kontrole 

- Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytýčení vodovodního řadu PVC 63. Dále je nutné 
vytýčení stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném 
území. Přiložený situační zákres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení 
vodovodního potrubí a před provedením protlaku je investor zemních prací povinen provést 
nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. 

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet zákonná ustanovení zákona 274/2001 Sb. v platném znění, 
o vodovodech a kanalizacích. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu. Dále 
požadujeme dodržet ustanovení dle ČSN 755402 – prostorová uspořádání podzemních sítí 
technické vybavenosti a nejmenší dovolené krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. 

- Při úpravě okolního terénu musí být osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově 
upraveného terénu.  

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

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

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

 

E.ON Distribuce, a. s., vyjádření o zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON 
Distribuce, a. s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 31.07.2020 pod č. 
H18502-26061679 – nyní E.GD, a. s., Lidická 1873/36. Černá Pole, 602 00 Brno 

- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice 
VN/*NN, Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN. 

- Výkopové práce (hranu výkopu) požadujeme provádět min. 3 m od distribuční trafostanice. 

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 
zařízení, je stavebník povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit 
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví 
osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 

- 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 provádět činnosti, které by mohly ohrozit 
spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob a je 
zakázáno 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. 

- 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 provést v 
nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců E.ON 
Distribuce, a. s. (dále jen ECD) pro jednoznačné stanovení jeho polohy. 

- Provádění zemních prací v OP kabelu 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 pracovníka ECD. 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 zástupce ECD 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.  
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- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno  

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky  

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce  

- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m  

- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6t.  

- Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována 
s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného 
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.  

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

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací 
soustavy.  

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

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

 

GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 18.08.2020 pod č. j. 5002193022 – nyní GasNet Služby s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno:   

- V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL PE 90 a 
PE 63 plynovody, STL PE 32 a PE 25 přípojky 

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 
(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1,0 m na každou stranu kolmo od 
obrysu plynovodu a přípojek 

- V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a 
výšková úprava terénu 

- Veškeré práce v OP provádět výhradně ručním způsobem tak, aby v žádném případě nenarušily 
bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení 

- Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením a plynovodními přípojkami musí být 
v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

- Obrysy vodovodních a kanalizačních šachet budou umístěny mimo ochranné pásmo plynárenského 
zařízení (PZ), minimálně však 500,0 mm od obrysu PZ 

- Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90˚. 
Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 
60˚. 

- Kanalizační potrubí budou uložena pod STL plynovodem nebo přípojkou 

- Při křížení plynovodů z materiálů PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče 

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

- Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude 
provedena kontrola souběhu a křížení. 

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

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné 
požádat o nové stanovisko k této změně.  

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.  

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

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

 
CETIN, a. s., vyjádření ze dne 11.08.2020, značka 710009/20 
- Stavebník anebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které 

byly stanoveny POS tak, jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK: 
o Dodržet vzdálenost vodovodu od PVSEK při souběhu 0,5 m, při křížení 0,2 m (uložit                    

do chráničky s přesahem 1,0 m na každou stranu od osy kanalizace).  
o Dodržet vzdálenost vodovodu od PVSEK při souběhu 0,4 m, při křížení 0,2 m (uložit                    

do chráničky s přesahem 1,0 m na každou stranu od osy vodovodu). 
o Zához všech dotčených PVSEK může být proveden až po prokazatelné kontrole (zápis            ve 

stavebním deníku) pracovníkem POS 
o Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření. 

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i                    pro 
důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby 
platnosti Vyjádření, tj. 11.08.2022, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání 
Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka tohoto Vyjádření, anebo pokud se 
žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém 
území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., o tom, zda 
toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném 
zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností 
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

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

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen 
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uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.  

- Pro účely přeložení SEK tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s., Smlouvu o realizaci překládky SEK.  

 

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

 

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

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

11. Pro stavbu budou navrženy výrobky, konstrukce a stavební materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že 
stavba po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky uvedené v § 156 stavebního 
zákona.  

12. Po dokončení stavby, příp. při kontrolní prohlídce, předloží investor odboru životního prostředí doklady o 
předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo odstranění odpadů. 

13. 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 

14. Stavba bude po dokončení zaměřena oprávněnou geodetickou firmou. 

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

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

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

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

 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Vodoprávní úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků p. č. 721/2, 719, 4/4, 
769, 796, 529/1, 529/37 a 524/4 v k. ú. Rymice, na kterých je stavba umístěna a v rozsahu sousedních 
pozemků p. č. 19/2, 19/4, 18, st. 300, 17, 16, 15, 14, 7, st. 9, st. 8/2, st. 8/1, st. 7, 4/4, 4/2, 4/1, 718/8, st. 6/1, 
st. 6/2, 532/1, 531/11, 531/10, 531/5, 531/9, 529/18, 529/38, 529/41, 529/13, 529/3, 529/29, 722/5, 529/28, 
528, 527, 526, 524/10, 524/1, 524/13, 524/12, 524/6, 524/8, 522, st. St. 174, 533, st. 236, 534/2, 514/11, 
535, 536/2, 537, 538, 539, 540 v k. ú. Rymice. Na základě výsledku vedeného řízení, předložené projektové 
dokumentace a stanovisek dotčených orgánů další území vlivy umísťované stavby nebude dotčeno. 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu : 
Obec Rymice, IČO 06544558, Rymice 4, 769 01 Holešov v zastoupení Ing. Jaroslavem Majíčkem,                      
IČO 76532445, Podolí 49, 686 04 Kunovice, adresa pro doručování Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž Město Holešov,  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
E.GD, a. s., Lidická 1873/36. Černá Pole, 602 00 Brno 
Ing. Svatopluk Procházka, Rymice 109, 769 01 Holešov 
PaeDr. Libuše Procházková, Rymice 109, 769 01 Holešov 
Matuška Michal, Rymice 188, 769 01 Holešov 
AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo, Roštění 233, 768 43 Kostelec u Holešova  
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Odůvodnění: 
 
Žadatel, obec Rymice, IČO 06544558, Rymice 4, 769 01 Holešov podáním č. j. HOL-35263/2020/ŽP ze dne 
16.12.2020 požádal v zastoupení na základě plné moci Ing. Jaroslavem Majíčkem, IČO 76532445, Podolí 
49, 686 04 Kunovice o společné povolení pro stavbu Rymice – prodloužení kanalizace, vodovodu, 
vodovodní přípojky. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 
K řízení byly předloženy tyto doklady: 

• projekt stavby (zpracoval Ing. Jaroslav Majíček, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, červen 2020) 

• plná moc 

• Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 27.08.2020 pod č. 1063/2020 

• E.ON Distribuce, a. s., vyjádření o zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON 
Distribuce, a. s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 31.07.2020 pod č. 
H18502-26061679 (E.GD, a. s., Lidická 1873/36. Černá Pole, 602 00 Brno) 

• GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 18.08.2020 pod č. j. 5002193022 (GasNet Služby s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno) 

• CETIN, a. s., vyjádření ze dne 11.08.2020, značka 710009/20 

• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 07.08.2020,                                              
č. j. KHSZL 19980/2020  

• Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 02.09.2020,                                                
č. j. HSZL-3813-2/KM-2020 

• Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0757/20 mezi Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
p. o. a obcí Rymice ze dne 17.12.2020 

• Povodí Moravy, s. p., stanovisko ze dne 14.08.2020 pod č. j. PM-31185/2020/5203/Br 

• Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 06.10.2020                            
pod č. j. HOL-21343/2020/ŽP/Br 

• Souhlas dle § 184a stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese  

• Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, závazné stanovisko ze dne 
16.11.2020 pod č. j. HOL-21342/2020/SÚ/VK 

 

Vodoprávní úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 115 vodního zákona a § 94k 
stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, tak na 
sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by 
mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby 
v rozsahu pozemků p. č. 721/2, 719, 4/4, 769, 796, 529/1, 529/37 a 524/4 v k. ú. Rymice, na kterých je 
stavba umístěna a v rozsahu sousedních pozemků p. č. 19/2, 19/4, 18, st. 300, 17, 16, 15, 14, 7, st. 9, st. 
8/2, st. 8/1, st. 7, 4/4, 4/2, 4/1, 718/8, st. 6/1, st. 6/2, 532/1, 531/11, 531/10, 531/5, 531/9, 529/18, 529/38, 
529/41, 529/13, 529/3, 529/29, 722/5, 529/28, 528, 527, 526, 524/10, 524/1, 524/13, 524/12, 524/6, 524/8, 
522, st. St. 174, 533, st. 236, 534/2, 514/11, 535, 536/2, 537, 538, 539, 540 v k. ú. Rymice. Na základě výše 
uvedeného stanovil okruh účastníků řízení na žadatele, tj. Obec Rymice, IČO 06544558, Rymice 4, 769 01 
Holešov v zastoupení Ing. Jaroslavem Majíčkem, IČO 76532445, Podolí 49, 686 04 Kunovice, dále vlastníky 
pozemků, na kterých má být stavba provedena, tj. Ing. Svatopluk Procházka, Rymice 109, 769 01 Holešov, 
PaeDr. Libuše Procházková, Rymice 109, 769 01 Holešov, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, Matuška Michal, Rymice 188, 769 01 Holešov, AGRODRUŽSTVO 
ROŠTĚNÍ, družstvo, Roštění 233, 768 43 Kostelec u Holešova a ty, kdo mají k těmto pozemkům právo 
odpovídající věcnému břemeni, tj. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 
Kroměříž Město Holešov, CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, GridServices, s.r.o., (nyní GasNet 
Služby, s. r. o.) Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, E.GD, a. s. (původně E.ON Distribuce, s. r. o.), Lidická 
1873/36. Černá Pole, 602 00 Brno. Dále vodoprávní úřad pojal za účastníky řízení vlastníky sousedních 
pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby dotčeno: vlastníci 
pozemků p. č. 19/2, 19/4, 18, st. 300, 17, 16, 15, 14, 7, st. 9, st. 8/2, st. 8/1, st. 7, 4/4, 4/2, 4/1, 718/8, st. 6/1, 
st. 6/2, 532/1, 531/11, 531/10, 531/5, 531/9, 529/18, 529/38, 529/41, 529/13, 529/3, 529/29, 722/5, 529/28, 
528, 527, 526, 524/10, 524/1, 524/13, 524/12, 524/6, 524/8, 522, st. 174, 533, st. 236, 534/2, 514/11, 535, 
536/2, 537, 538, 539, 540 v k. ú. Rymice.  
  
Vodoprávní úřad, oznámil dne 10.02.2021 pod č. j. HOL-4182/2021/ŽP/LKA všem známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení. Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků 
podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, proto je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu 



Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí 
č. j. HOL-35263/2020/ŽP/LKA 

Stránka 9 z 10 
 
 
 

účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 
odst. 1 správního řádu; těmto je doručováno jednotlivě. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly 
poměry na místě samém známy a 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 15 dnů ode 
dne doručení oznámení o zahájení řízení. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny námitky dle             
§ 114 stavebního zákona.  
 
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu vodního zákona, 
stavebního zákona, a dalších souvisejících předpisů. Vodoprávní úřad v souladu s § 3 správního řádu 
postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Stavebník předložil všechny 
předepsané doklady. Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Jedná se o 
podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, které jsou uvedeny v 
podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 9 a 10. Dále vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí 
podmínky dané stanovisky správců dotčené technické a dopravní infrastruktury a to pod č. 8. Dále byla do 
podmínek společného povolení pod podmínkou č. 11 společného povolení zapracována podmínka č. 4 
závazného stanoviska Městského úřadu Holešov, Odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 
16.11.2020 pod č. j. HOL-21342/2020/SÚ/VK. Ostatní podmínky tohoto závazného stanoviska jsou 
zakotveny pod podmínkou č. 1, 2 a 8. Předmětná stavba není umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje 
ani v blízkosti vodního toku. Správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., ve svém stanovisku uvádí, že je záměr 
možný z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy, 
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. Dále dle správce 
povodí je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv 
na stav vodního útvaru. Dále správce povodí uvádí, že z hlediska vodního zákona souhlasí s výstavbou 
vodovou, s výstavbou kanalizace souhlasí za předpokladu, že bude koncipována jako oddílná, tzn., že 
přečištěné odpadní vody z rodinných domů budou odvedeny samostatnou splaškovou kanalizací. 
Vodoprávní úřad k tomu uvádí, že kanalizace v obci Rymice je kanalizace jednotná. Napojení nově 
budované kanalizace je rovněž na kanalizaci jednotnou. Vzhledem k této skutečnosti vodoprávní úřad 
uvedenou podmínku nezapracoval do podmínek rozhodnutí.   
 
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu 
vodního zákona, stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů. Vodovodní a kanalizační řad je 
vodním dílem dle ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 je třeba 
k provedení vodních děl povolení vodoprávního úřadu. Dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona lze 
vodní dílo povolit ve společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona. 
 
Vodoprávní úřad posuzoval stavbu v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 stavebního zákona, přičemž 
zjistil, že stavba je souladu s požadavky: 
- Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou 

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

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

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

 
Vodoprávní úřad dále potom dle ustanovení § 94o odst. 2 ověřil, že: 
- Předložená dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 

výstavbu – projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i 
technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 

- Je zajištěn příjezd ke stavbě, stavba bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci.  
 
V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny námitky dle § 94n odst. 3 stavebního zákona. Stavba 
neleží v ochranném pásmu vodního zdroje ani v blízkosti vodního toku. Vodoprávní úřad po zvážení všech 
uvedených okolností zjistil, že záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho uskutečněním nedojde                        
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ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 
Uskutečněním stavby nejsou ohroženy vodní ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, a proto vodoprávní úřad rozhodl, jak je výše uvedeno. 
 
Určení polohy vodního díla je následující:  

Vodovod: začátek VB 1 X = 1150858 a Y = 529875; konec VB26 X = 1151120 a Y = 530122.  
Kanalizace: začátek ŠN 8 X = 1151118, Y = 530124, konec ŠN 13 1150917, Y = 529911.  
 
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 životního prostředí (§ 86 odst. 1 správního řádu). 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník řízní dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 
účastníka sám. Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 
 
otisk úředního razítka 

Ing. Lucie Kaňová, v. r.  
referent vodoprávního úřadu 

Příloha: Situační výkres v měřítku 1:250 

 
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 4000,- Kč byl uhrazen dne 19.02.2021. 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět 
vodoprávnímu úřadu.  
 
Ev. č.: 104/2021 
Vyvěšeno dne: 31.03.2021 
Bude sejmuto dne: 16.04.2021 
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 Rymice, IČO 06544558, Rymice 4, 769 01 Holešov v zastoupení Ing. Jaroslavem Majíčkem,                      IČO 
76532445, Podolí 49, 686 04 Kunovice, adresa pro doručování Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž Město Holešov,  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
E.GD, a. s., Lidická 1873/36. Černá Pole, 602 00 Brno 
Ing. Svatopluk Procházka, Rymice 109, 769 01 Holešov 
PaeDr. Libuše Procházková, Rymice 109, 769 01 Holešov 
Matuška Michal, Rymice 188, 769 01 Holešov 
AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo, Roštění 233, 768 43 Kostelec u Holešova  
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
vlastníci pozemků p. č. 19/2, 19/4, 18, 17, 16, 15, 14, 7, st. 9, st. 8/2, st, 8/1, st. 7, 4/2, 4/1, 718/18, st. 6/2, st. 6/1, 532/1, 
531/11, 531/10, 531/5, 531/9, 529/18, 529/17, 529/38, 529/41, 529/2, 529/13, 529/3, 529/28, 529/29, 722/5, 722/2, 528, 
527, 526, 524/10, 524/1, 524/13, 524/12, 524/6, 524/8, st. 174, 794, 533, 534/2, 514/11, 535, 536/2, 537, 538, 539, 540 
v k. ú. Rymice 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Masarykova 628, 769 
01 Holešov 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova  450, 767 01 Kroměříž 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, obor tajemníka, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Obecní úřad Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov 


