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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  

 

R O Z H O D N U T Í  O  U M Í S T Ě N Í  S T A V B Y  
 
Dne 30.1.2019 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 
49 České Budějovice zastoupena na základě plné moci společností PERFECT spol. s r.o., 
IČ 18826873, Nábřeží č.p. 312, 765 02 Otrokovice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
Holešov, Hankeho – lokalita zahrad Rybníčky na pozemcích: parcela číslo 3302/3 (orná půda), 
parcela číslo 3302/4, (ostatní plocha), parcela číslo 3315/4 (orná půda), parcela číslo 3320/2 
(zahrada), parcela číslo 3326/11 (ostatní plocha), parcela číslo 3344 (orná půda), parcela číslo 3491/1 
(ovocný sad), parcela číslo 3493/1 (orná půda), parcela číslo 3493/2 (ostatní plocha), parcela číslo 
3496/4 (zahrada), parcela číslo 3496/5 (zahrada), parcela číslo 3496/6 (zahrada), parcela číslo 3497/3 
(orná půda), parcela číslo 3497/5 (orná půda), parcela číslo 3499/1 (zahrada), parcela číslo 3499/7 
(orná půda), parcela číslo 3500/2 (zahrada), parcela číslo 3500/18 (zahrada), parcela číslo 3501/1 
(ostatní plocha), parcela číslo 3501/4 (vodní plocha), parcela číslo 3501/31 (vodní plocha), parcela 
číslo 3501/33 (ostatní plocha), parcela číslo 3621/1 (ostatní plocha), parcela číslo 3636/1 ostatní 
plocha), parcela číslo 3648 (ostatní plocha), parcela číslo 3649 (ostatní plocha), parcela číslo 3650 
(ostatní plocha), parcela číslo 3994/1 (orná půda) a parcela číslo 3994/2 (zahrada) vše v katastrálním 
území Holešov. 

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako 
stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) posoudil žádost podle 
§ 79 a § 90 stavebního zákona a po jejím přezkoumání a na základě výsledku vedeného řízení podle 
§ 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška“) 
vydává 

 
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Holešov, Hankeho – lokalita zahrad Rybníčky 

na pozemcích: parcela číslo 3302/3 (orná půda), parcela číslo 3302/4, (ostatní plocha), parcela číslo 
3315/4 (orná půda), parcela číslo 3320/2 (zahrada), parcela číslo 3326/11 (ostatní plocha), parcela 
číslo 3344 (orná půda), parcela číslo 3491/1 (ovocný sad), parcela číslo 3493/1 (orná půda), parcela 
číslo 3493/2 (ostatní plocha), parcela číslo 3496/4 (zahrada), parcela číslo 3496/5 (zahrada), parcela 
číslo 3496/6 (zahrada), parcela číslo 3497/3 (orná půda), parcela číslo 3497/5 (orná půda), parcela 
číslo 3499/1 (zahrada), parcela číslo 3499/7 (orná půda), parcela číslo 3500/2 (zahrada), parcela číslo 

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 
F. A. Gerstnera č.p.2151 
370 49 České Budějovice 

zastoupena na základě plné moci společností 

PERFECT s.r.o., IČ 18826873 
Nábřeží č.p. 312 
765 02 Otrokovice 
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3500/18 (zahrada), parcela číslo 3501/1 (ostatní plocha), parcela číslo 3501/4 (vodní plocha), parcela 
číslo 3501/31 (vodní plocha), parcela číslo 3501/33 (ostatní plocha), parcela číslo 3621/1 (ostatní 
plocha), parcela číslo 3636/1 ostatní plocha), parcela číslo 3648 (ostatní plocha), parcela číslo 3649 
(ostatní plocha), parcela číslo 3650 (ostatní plocha), parcela číslo 3994/1 (orná půda) a parcela číslo 
3994/2 (zahrada)  vše v katastrálním území Holešov. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

   

Druh a účel umísťované stavby: 

Liniová stavba – kabely NN.  

 

Stavba obsahuje: 

 
Kiosková trafostanice BETONBAU typu UF2536 obdélníkového tvaru o rozměrech 2,5 x 3,58 m bude 
umístěna na pozemku parcela číslo 3326/11 v katastrální území Holešov. Výška trafostanice bude 
+2,645 od +/- 0,000, kterou je podlaha trafostanice (+/- 0,000 = 236,5 m n.m). Okolo trafostanice bude 
provedena zpevněná plocha z pravoúhlé dlažby HBG 30/30/4.  
Na pozemku parcela číslo 3344 v katastrálním území Holešov na stávajícím betonovém sloupu b.č. 
128 Jb 13,5/6 bude proveden nový odpínaný kabelosvod VN, osazený svislým odpínačem Flb 6400 
a omezovači přepětí. Od sloupu bude kabel VN typu 3xNA2XS2Y 150 mm2 veden pod stávajícím 
venkovním vedením VN směrem k nezpevněné cestě na pozemku parcela číslo 3636/1 katastrální 
území Holešov. Dále bude kabel uložen v chráničce podél této cesty a ukončen bude v nové kioskové 
trafostanici. V celé trase mezi betonovým sloupem b.č. 128 a novou trafostanicí bude ke kabelu VN 
přiložena HD-PE trubka pro optický kabel – telekomunikační síť. 
Z trafostanice budou vyvedeny tři kabely NN typu AAYY 4x150. Kabely budou uloženy v chráničkách 
podél nezpevněné cesty na pozemku parcela číslo 3636/1 v katastrálním území Holešov. 
První z kabelů n křižovatce odbočí a bude veden podél cesty na pozemku parcela číslo 3621/1 
katastrální území Holešov směrem ke sběrnému dvoru a ukončen bude v nové přípojkové skříni 
SS200 umístěné na hranici pozemků parcela číslo 3315/4 a 3320/2 vše v katastrálním území Holešov.  
Druhý z kabelů NAYY 4x150 bude od křižovatky veden v chráničce mezi nezpevněnou cestou a ploty 
zahrádek na pozemku parcela číslo 3648 v katastrálním území Holešov (směr Dobrotice) a ukončen 
bude v nové přípojkové skříni SS200 na hranici parcel číslo 3499/7 a 3499/1 vše v katastrálním území 
Holešov. V trase bude kabel smyčkován v přípojkových skříních pro připojení nových odběrných míst. 
Z nové rozpojovací skříně SS300 R762767, umístěné před hranicí pozemků parcela číslo 3497/4 
a 3497/2 vše v katastrálním území Holešov bude vyveden kabel NAYY 4x50, který bude veden po 
pozemku parcela číslo 3497/5 na pozemek parcela číslo 3500/2 v vše katastrálním území Holešov, 
kde bude ukončen v přípojkové skříni SS200 umístěné při hranici pozemků parcela číslo 3500/1 
a 3501/1 vše v katastrálním území Holešov. 
Třetí z kabelů NAYY 4x150 projde přes křižovatku v přímém směru a dále bude veden mezi 
nezpevněnou cestou a ploty zahrádek na pozemku parcela číslo 3650 v katastrálním území Holešov. 
Kabel bude smyčkován v nových přípojkových skříních pro připojení nových odběrných míst. Od druhé 
křižovatky bude kabel veden v chráničce mezi nezpevněnou cestou a ploty zahrádek (směr rybníčky). 
Ukončen bude v nové rozpojovací skříni SR744/NKW2 R762768 umístěné mezi stávajícími 
elektroměrovými rozvaděči na pozemku parcela číslo 3501/1 v katastrálním území Holešov. 
Elektroměrové rozvaděče jsou napájeny kabely AYKYz 4x16 vedenými ze stávající SR644 R410469 
na budově u hřiště. Kabely jsou vedeny zemí, následně vzduchem kříží řeku Rusavu, opět kříží 
nezpevněnou cestu a ukončeny jsou v ER. Tyto kabely budou v cestě odkopány a zataženy do nové 
SR744 R762768. V SR644 R410469 na budově u hřiště budou tyto kabely odpojeny. Z SR744 
R762768 bude vyveden kabel NAYY 4x50, který bude veden v chráničce mezi nezpevněnou cestou 
a ploty zahrádek, dále směrem k rybníčkům. Ukončen bude v nové přípojkové skříni SS200/NKE1P 
umístěné před hranicí pozemků parcela číslo 3501/17 a 3501/6 vše v katastrálním území Holešov. 
Z nové SR744 R762768 bude vyveden kabel NAYY 4x150, který bude uložen v chráničce v trase 
přívodního kabelu NAYY 4x150 a bude ukončen v přípojkové skříni SS200/NKE1P umístěné na 
pozemku parcela číslo 3302/3 v katastrálním území Holešov, při hranici s pozemkem parcela číslo 
3302/10 v katastrálním území Holešov. V trase mezi křižovatkou u Rusavy a koncovkou SS200 bude 
kabel nasmyčkován v SS100 umístěné na pozemku parcela číslo 3793/1 v katastrálním území 
Holešov. 
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Vedení NN – zemní kabelové vedení 400/240 V provedené kabelem NAYY 4x150 mm2 o délce trasy 
cca 1150 m. 
Vedení VN -  zemní kabelové vedení 22 kV provedené kabelem NA2xS2Y 3x150 mm2 o délce trasy 
cca 135 m. 
Telekomunikační síť – optický kabel uložený v chráničce HD-PE 40 o délce trasy cca 280 m. 

 
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Stavební úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků parcela číslo 
3302/3 (orná půda), parcela číslo 3302/4, (ostatní plocha), parcela číslo 3315/4 (orná půda), parcela 
číslo 3320/2 (zahrada), parcela číslo 3326/11 (ostatní plocha), parcela číslo 3344 (orná půda), parcela 
číslo 3491/1 (ovocný sad), parcela číslo 3493/1 (orná půda), parcela číslo 3493/2 (ostatní plocha), 
parcela číslo 3496/4 (zahrada), parcela číslo 3496/5 (zahrada), parcela číslo 3496/6 (zahrada), 
parcela číslo 3497/3 (orná půda), parcela číslo 3497/5 (orná půda), parcela číslo 3499/1 (zahrada), 
parcela číslo 3499/7 (orná půda), parcela číslo 3500/2 (zahrada), parcela číslo 3500/18 (zahrada), 
parcela číslo 3501/1 (ostatní plocha), parcela číslo 3501/4 (vodní plocha), parcela číslo 3501/31 
(vodní plocha), parcela číslo 3501/33 (ostatní plocha), parcela číslo 3621/1 (ostatní plocha), parcela 
číslo 3636/1 ostatní plocha), parcela číslo 3648 (ostatní plocha), parcela číslo 3649 (ostatní plocha), 
parcela číslo 3650 (ostatní plocha), parcela číslo 3994/1 (orná půda) a parcela číslo 3994/2 (zahrada)  
vše v katastrálním území Holešov, na nichž je stavba umístěna.  

Na základě výsledku vedeného řízení, předložené projektové dokumentace a stanovisek dotčených 
orgánů další území vlivy umisťované stavby nebude dotčeno. 

Ke stavbě vydal v rámci koordinovaného stanoviska Městský úřad Holešov, Útvar územního plánování 
dne 03.12.2018 pod č.j. HOL-25999/2018/ŽP/VK závazné stanovisko orgánu územního plánování. 
Stavba je přípustná z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací 
a z hlediska cílů a úkolů územního plánování. 

 

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: parcela číslo 3302/3 (orná půda), parcela číslo 3302/4, 
(ostatní plocha), parcela číslo 3315/4 (orná půda), parcela číslo 3320/2 (zahrada), parcela číslo 
3326/11 (ostatní plocha), parcela číslo 3344 (orná půda), parcela číslo 3491/1 (ovocný sad), 
parcela číslo 3493/1 (orná půda), parcela číslo 3493/2 (ostatní plocha), parcela číslo 3496/4 
(zahrada), parcela číslo 3496/5 (zahrada), parcela číslo 3496/6 (zahrada), parcela číslo 3497/3 
(orná půda), parcela číslo 3497/5 (orná půda), parcela číslo 3499/1 (zahrada), parcela číslo 3499/7 
(orná půda), parcela číslo 3500/2 (zahrada), parcela číslo 3500/18 (zahrada), parcela číslo 3501/1 
(ostatní plocha), parcela číslo 3501/4 (vodní plocha), parcela číslo 3501/31 (vodní plocha), parcela 
číslo 3501/33 (ostatní plocha), parcela číslo 3621/1 (ostatní plocha), parcela číslo 3636/1 ostatní 
plocha), parcela číslo 3648 (ostatní plocha), parcela číslo 3649 (ostatní plocha), parcela číslo 3650 
(ostatní plocha), parcela číslo 3994/1 (orná půda) a parcela číslo 3994/2 (zahrada)  vše 
v katastrálním území Holešov tak, jak je zakresleno na situačním výkrese v měřítku 1:2000, který je 
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

2. 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. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Při provádění a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení nebo k nečištění podzemních ani 
povrchových vod vzhledem k situování stavby v ochranném pásmu vodního zdroje Holešov. 

5. 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. 

6. Objekt trafostanice musí být zabezpečen proti úniku závadných látek do okolního terénu 
a následné kontaminaci půdy, aby bylo vyloučeno znečištění podzemních vod. 

7. Uložení kabelů bude dimenzováno pro pojezd těžké techniky – min. 25 t. 
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8. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími 
látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad 
nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti toku. 

9. Přímému správci vodního toku Rusava, IDVT 10100163 bude v dostatečném předstihu oznámeno 
zahájení prací. 

10. Zástupce přímého správce toku bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předána 
dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření. 

11. Za účelem kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník tyto fáze výstavby: dokončenou stavbu.  

12. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.2019. 

13. Po dokončení stavby investor předloží doklady na Městský úřad Holešov, odbor životního 
prostředí, o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo k odstranění v souladu s ustanovením 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

14. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 
odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád): 

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice zastoupena 
na základě plné moci společností PERFECT spol. s r.o., IČ 18826873, Nábřeží č.p. 312, 765 02 
Otrokovice 
Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Jaroslav Tiefenbach, Masarykova č.p. 1373/18, 769 01 Holešov 
Dana Tiefenbachová, Masarykova č.p. 1373/18, 769 01 Holešov 
Karel Loučka, Novosady č.p. 1329, 769 01 Holešov 
Oksana Loučková, Novosady č.p. 1329, 769 01 Holešov 
Zdeněk Trhlík, Tučapy č.p. 141, 769 01 Holešov 
Kateřina Langová, Míru č.p. 425, Všetuly, 769 01 Holešov 
Markéta Sklenářová, Holajka č.p. 1023/9, 769 01 Holešov 
Ing. Jiří Vonka, Novosady č.p. 1566, 769 01 Holešov 
Lenka Vonková, Novosady č.p. 1566, 769 01 Holešov 
Jan Kania, nám. Svobody č.p. 114/5, 769 01 Holešov 
Božena Kaniová, nám. Svobody č.p. 114/5, 769 01 Holešov 
František Novák, U Letiště č.p. 1257, 769 01 Holešov 
Gabriela Nováková, U Letiště č.p. 1257, 769 01 Holešov 
Michal Střelec, Novosady č.p. 1565, 769 01 Holešov 
Svatava Střelcová, Novosady č.p. 1565, 769 01 Holešov 
Lubomír Štokman, nám. F. X. Richtra č.p. 8/7, 769 01 Holešov 
Vlastimila Štokmanová, nám. F. X. Richtra č.p. 8/7, 769 01 Holešov 
Josef Nevřala, Novosady č.p. 1573, 769 01 Holešov 
Petr Zapletal, Konice č.p. 109, Znojmo, 669 02 Znojmo 2 
Radek Zapletal, Sedlešovice č.p. 174, Nový Šaldorf-Sedlešovice, 671 81 Znojmo 5 
Antonín Zapletal, Nábřeží č.p. 792/40, 769 01 Holešov 
Marie Procházková, Palackého č.p. 1340, 769 01 Holešov 
Josef Chytil, Třešňové sady č.p. 1406/10, 769 01 Holešov 
Marta Chytilová, Třešňové sady č.p. 1406/10, 769 01 Holešov 
Mgr. Dagmar Halmová, Novosady č.p. 1357, 769 01 Holešov 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
 

 

Odůvodnění: 

Dne 30.1.2019 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 
49 České Budějovice zastoupena na základě plné moci společností PERFECT spol. s r.o., IČ 
18826873, Nábřeží č.p. 312, 765 02 Otrokovice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
Holešov, Hankeho – lokalita zahrad Rybníčky na pozemcích: parcela číslo 3302/3 (orná půda), 
parcela číslo 3302/4, (ostatní plocha), parcela číslo 3315/4 (orná půda), parcela číslo 3320/2 
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(zahrada), parcela číslo 3326/11 (ostatní plocha), parcela číslo 3344 (orná půda), parcela číslo 3491/1 
(ovocný sad), parcela číslo 3493/1 (orná půda), parcela číslo 3493/2 (ostatní plocha), parcela číslo 
3496/4 (zahrada), parcela číslo 3496/5 (zahrada), parcela číslo 3496/6 (zahrada), parcela číslo 3497/3 
(orná půda), parcela číslo 3497/5 (orná půda), parcela číslo 3499/1 (zahrada), parcela číslo 3499/7 
(orná půda), parcela číslo 3500/2 (zahrada), parcela číslo 3500/18 (zahrada), parcela číslo 3501/1 
(ostatní plocha), parcela číslo 3501/4 (vodní plocha), parcela číslo 3501/31 (vodní plocha), parcela 
číslo 3501/33 (ostatní plocha), parcela číslo 3621/1 (ostatní plocha), parcela číslo 3636/1 ostatní 
plocha), parcela číslo 3648 (ostatní plocha), parcela číslo 3649 (ostatní plocha), parcela číslo 3650 
(ostatní plocha), parcela číslo 3994/1 (orná půda) a parcela číslo 3994/2 (zahrada)  vše v katastrálním 
území Holešov. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

 

Stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 85 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 nemůže ohrozit ani omezit práva k dalším 
sousedním pozemkům a stavbám na nich a proto stanovil okruh účastníků řízení dle § 85 odst. 1, 
písm. a) stavebního zákona na žadatele, kterým je společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. 
A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice zastoupena na základě plné moci společností 
PERFECT spol. s r.o., IČ 18826873, Nábřeží č.p. 312, 765 02 Otrokovice s vlastník pozemku parcela 
číslo 3326/11 v katastrálním území Holešov a stavby na něm a dále podle § 85 odst. 1, písm. b) 
stavebního zákona město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov - obec, na jejímž správním 
území má být požadovaný záměr uskutečněn a současně vlastníka pozemků dotčených stavbou 
parcela číslo 3302/3, 3302/4, 3493/2, 3500/18, 3501/1, 3501/4, 3501/31, 3501/33, 3621/1, 3636/1, 
3648, 3649 a 3650 v katastrálním území Holešov včetně sousedních (hraničících) pozemků parcela 
číslo 3326/8, 3326/10 a 3500/21 v katastrálním území Holešov a stavby na něm.  
Dále stavební úřad dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pojal za účastníky řízení další 
vlastníky pozemků, na kterých má být záměr také uskutečněn. Těmito jsou: Jaroslav Tiefenbach, 
Masarykova č.p. 1373/18, 769 01 Holešov a Dana Tiefenbachová, Masarykova č.p. 1373/18, 769 01 
Holešov -spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3315/4 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, 
Karel Loučka, Masarykova č.p. 1329, 769 01 Holešov a Oksana Loučková, Masarykova č.p. 1329, 769 
01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3320/2 v katastrálním území Holešov a stavby na 
něm, Zdeněk Trhlík, Tučapy č.p. 141, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3344 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Bc. Kateřina Langová, Míru č.p. 425, 769 01 Holešov - 
vlastník pozemku parcela číslo 3491/1 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Markéta 
Sklenářová, Holajka č.p. 1023/9, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3493/1 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Josef Chytil, Třešňové sady č.p. 1406/10, 769 01 
Holešov a Marta Chytilová, Třešňové sady č.p. 1406/10, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku 
parcela číslo 3994/1 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Mgr. Dagmar Halmová, 
Novosady č.p. 1357, 769 01 Holešov – vlastník pozemku parcela číslo 3994/2 v katastrálním území 
Holešov a stavby na něm, Ing. Jiří Vonka, Novosady č.p. 1566, 769 01 Holešov a Lenka Vonková, 
Novosady č.p. 1566, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3496/4 v katastrálním 
území Holešov a stavby na něm, Jan Kania, nám. Svobody č.p. 114/5, 769 01 Holešov a Božena 
Kaniová, nám. Svobody č.p. 114/5, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3496/5 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, František Novák, U Letiště č.p. 1257, 769 01 Holešov, 
Mgr. Gabriela Nováková, U Letiště č.p. 1257, 769 01 Holešov, Michal Střelec, Novosady č.p. 1565, 
769 01 Holešov a Svatava Střelcová, Novosady č.p. 1565, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku 
parcela číslo 3496/6 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Lubomír Štokman, nám. F. X. 
Richtra č.p. 8/7, 769 01 Holešov a Vlastimila Štokmanová, nám. F. X. Richtra č.p. 8/7, 769 01 Holešov 
- spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3497/3 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Josef 
Nevřala, Novosady č.p. 1573, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3497/5 v katastrálním 
území Holešov a stavby na něm, Petr Zapletal, Konice č.p. 109, 669 02 Znojmo a Radek Zapletal, 
Sedlešovice č.p. 174, 671 81 Nový Šadorf - Sedlešovice - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3499/1 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Antonín Zapletal, Nábřeží č.p. 792/40, 769 01 Holešov 
- vlastník pozemku parcela číslo 3499/7 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Marie 
Procházková, Palackého č.p. 1340, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3500/2 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm. Dále správci sítí technického vybavení staveb: 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž a Povodí Moravy, 
s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2. 
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Za účastníky řízení byli dále pojati dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Těmito jsou: Roman Otáhal, Pivovarská č.p. 
1012/5, 769 01 Holešov - vlastník pozemků parcela číslo 3302/6 a 3302/10 v katastrálním území 
Holešov a stavby na něm, Ing. Josef Trhlík, Tučapy č.p. 1, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela 
číslo 3321 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Lubomír Jurášek, Kráčiny č.p. 304, 769 01 
Holešov a Dana Jurášková, Kráčiny č.p. 304, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 
3322 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Alois Hyánek, Dělnická č.p. 1498, 769 01 
Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3487/5 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, 
Vlasta Králíková, Na Honech III č.p. 4925, 760 05 Zlín - vlastník pozemku parcela číslo 3493/5 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Zdeněk Masný, Novosady č.p. 351/1, 769 01 Holešov 
a Libuše Rolincová, Střelnice č.p. 218/27, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3490 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, František Abraham, Masarykova č.p. 1371, 769 01 
Holešov a Eliška Abrahamová, Masarykova č.p. 1371, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku 
parcela číslo 3994/10 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Marcela Mlýnková, Bartošova 
č.p. 732/18, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3994/11 v katastrálním území Holešov 
a stavby na něm, Jiří Mojžíšek, Zástřizly č.p. 28, 768 05 Zástřizly - vlastník pozemku parcela číslo 
3994/12 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Jitka Šmeidlerová, Družby č.p. 1381, 769 01 
Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3994/13 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, 
Karel Nesrsta, Masarykova č.p. 1379, 769 01 Holešov a Marta Nesrstová, Masarykova č.p. 1379, 769 
01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3994/14 v katastrálním území Holešov a stavby na 
něm, Ing. Marek Rohan, K Terezovu č.p. 3101/10, 767 01 Kroměříž - vlastník pozemku parcela číslo 
3994/15 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Pavel Škrabaňa, Sokolská č.p. 494, 768 24 
Hulín - vlastník pozemků parcela číslo 3994/16 a 3994/17 v katastrálním území Holešov a stavby na 
něm, Jiří Teplíček, Ovocná č.p. 362, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3496/1 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Ladislav Teplíček, Novosady č.p. 1362, 769 01 
Holešov a Marie Teplíčková, Novosady č.p. 1362, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela 
číslo 3496/2 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Vlasta Tomancová, Havlíčkova č.p. 
1223/10, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3496/3 v katastrálním území Holešov 
a stavby na něm, Mgr. Daniel Poisel, Novosady č.p. 1329, 769 01 Holešov a Mgr. Eva Poiselová 
Ph.D., Novosady č.p. 1329, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemků parcela číslo 3497/2 a 3497/6 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Holešov, Dlažánky č.p. 321, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3498 v katastrálním 
území Holešov a stavby na něm, Jiří Barot, U Letiště č.p. 1215/45, 769 01 Holešov a Jiřina Barotová, 
U Letiště č.p. 1215/45, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3499/3 v katastrálním 
území Holešov a stavby na něm, Antonín Štěpánek, Nábřeží č.p. 302/22, 769 01 Holešov - vlastník 
pozemku parcela číslo 3499/4 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Bronislav Klůj, 
Havlíčkova č.p. 1142/17, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3499/5 v katastrálním 
území Holešov a stavby na něm, František Zapletal, Pivovarská č.p. 1404, 769 01 Holešov a Marie 
Zapletalová, Pivovarská č.p. 1404, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3499/6 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Josef Sedlář, Kráčiny č.p. 285, 769 01 Holešov a Jana 
Sedlářová, Kráčiny č.p. 285, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku parcela číslo 3500/1 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Milena Kublová, U Letiště č.p. 1204/33, 769 01 
Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3501/3 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, 
Josef Javořík, Havlíčkova č.p. 3338/82a, 767 01 Kroměříž - vlastník pozemků parcela číslo 3501/5 
a 3501/17 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Anna Jakubíčková, Lechotice č.p. 109, 768 
52 Míškovice - vlastník pozemku parcela číslo 3501/6 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, 
Zdeněk Chudárek, Přílepy č.p. 257, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3501/10 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Zdeňka Spálovská, Ovocná č.p. 427, 769 01 Holešov 
a František Spálovský, Ovocná č.p. 427, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemků parcela číslo 
3501/11, 3501/13 a 3501/15 vše v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Marta Vassová, 
Masarykova č.p. 1371, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 3501/21 v katastrálním území 
Holešov a stavby na něm, Miroslav Ondruch, Novosady č.p. 1360, 769 01 Holešov - vlastník pozemku 
parcela číslo 3501/30 v katastrálním území Holešov a stavby na něm, Jaromír Janalík, Novákova č.p. 
1361/6, 415 01 Teplice, Josef Janalík, Bořenovská č.p. 846/7, 769 01 Holešov, Leoš Janalík, 
Palackého č.p. 974/58, 769 01 Holešov, Pavel Janalík, nám. Míru č.p. 162, 768 24 Hulín, Petr Janalík, 
Albertova č.p. 3883/27, 767 01 Kroměříž, Roman Janalík, Drválovice č.p. 34, 679 36 Vanovice, 
Zdeňka Šmardová, Rymice č.p. 73, 769 01 Holešov a Jiří Veidenthaler, nám. Přemysla Otakara II č.p. 
2/2, 370 01 České Budějovice - spoluvlastníci pozemků parcela číslo 3501/32 a 3501/34 
v katastrálním území Holešov a stavby na něm. 
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Stavební úřad opatřením ze dne 4. února 2019 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům 
a známým účastníkům řízení. S ohledem na velký počet účastníků řízení bylo oznámení o zahájení 
řízení doručeno účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona do 
vlastních rukou a účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. 
Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání. 
Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů 
od doručení oznámení zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě se k věci nikdo nevyjádřil. 

 

 

Žadatel doložil následující doklady: 

- Projektovou dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních zpracovanou oprávněnou osobou 

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřad Holešov, odboru výstavby, rozvoje 
a životního prostředí, oddělení životního prostředí pod č.j.: HOL-25999/2018/ŽP/VK ze dne 
03.12.2018. 

- Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666, 767 01 
Kroměříž ze dne 03.10.2018 pod č.j. 2018-006277. 

- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3 pod č.j.: 724569/18 ze dne 16.9.2018. 

- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Otrokovice, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice 
ze dne 01.10.2018 pod zn. H18502-16276571. 

- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice 
ze dne 14.09.2018 pod č.j. 5001792242. 

- Vyjádření společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., Květná č.p. 1555, 769 01 Holešov ze 
dne 17.09.2018. 

- Stanovisko AVONET, s.r.o., Kvítková č.p. 4323, 760 01 Zlín ze dne 17.09.2018. 

- Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 5, 140 00 Praha 4 ze dne 14.9.2018. 

- Vyjádření Tepelného hospodářství Holešov spol. s r.o. ze dne 17.09.2018. 

- Vyjádření ČEPRA, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 04 praha 7 ze dne 02.10.2018 pod Sp.zn. 
10004/18. 

- Stanovisko společnosti Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, 602 00 Brno ze dne 
31.10.2018 pod č.j. PM-27455/2018/5203/Maj. 

 
 

Posouzení záměru žadatele dle § 90 stavebního zákona:  

a) S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území – navrhovaná stavba je v souladu s ustanovením vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění; umístění stavby 
vyhovuje podmínkám daným citovanou vyhláškou. 

b) S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčeným ochranných a bezpečnostních pásem – navržená stavba, na 
základě níž dojde k vybudování nových rozvodů NN, bude napojena na stávající energetickou 
soustavu. Umístění stavby není v rozporu s požadavky příslušných právních předpisů.  

c) S požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě 
s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů – navržená stavba je v souladu s požadavky 
spolupůsobících dotčených orgánů. 

d) Soulad s územně plánovací dokumentací – Ke stavbě vydal v rámci koordinovaného 
stanoviska Městský úřad Holešov, Útvar územního plánování dne 3.12.2018 pod č.j. HOL-
25999/2018/ŽP/VK závazné stanovisko orgánu územního plánování. 
Stavba je přípustná z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentací a z hlediska cílů a úkolů územního plánování. 
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Stavební úřad v 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.  

V územním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí 
z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona. Projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
a zjistil, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Projekt (dokumentace stavby) splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění. 

Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, proto rozhodl, jak 
je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  

 

 

P o u č e n í :  

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u odboru 
územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov.  
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka sám.  
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 

 
 
 
 
 

 
Vladimír Ságner 
referent odboru územního plánování a stavebního řádu 
oddělení stavebního řádu 

 

 

 

 

 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne ……………………………   Sejmuto dne ……………………………………. 
 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí 
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Ev. č.: 154/2019 
 
Vyvěšeno dne: 08.03.2019 
 
Bude sejmuto dne: 26.03.2019 
 
Sejmuto dne: 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
v celkové hodnotě 1.000,- Kč byl uhrazen dne 06.02.2019. 
 
 

Upozornění: 
 
1/ Zájmy ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, ochrany 
lesního a půdního fondu a hospodaření v lesích, silničního stavebního úřadu, speciálního stavebního 
úřadu a ochrany státní památkové péče nejsou záměrem dotčeny.  

2/ Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že stavba je v souladu s územně plánovací 
dokumentací města Holešova. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje, že pozemky 
parcela číslo 3302/3, 3315/4, 3320/2, 3326/10, 3344, 3491/1, 3493/1, 3496/4, 3496/5, 3496/6, 3497/3, 
3497/5, 3499/1, 3499/7, 3500/18, 3500/2, 3994/1 a 3994/2 které budou stavbou dotčeny, jsou podle 
KN pozemky s ochranou ZPF. Vstup na pozemky musí být řádně projednán a dohodnut s vlastníkem. 
Investor je povinen dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona č. 
334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Při výkopu kabelové rýhy 
bude skrývka zeminy odděleně uložena od ostatní výkopové zeminy. Budou učiněna taková opatření, 
aby bylo zabráněno úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační 
kryt. Po ukončení stavební činnosti uvést pozemek do souladu s charakteristikou druhu pozemku dle 
katastru nemovitostí. Celková doba stavby včetně zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od 
zahájení prací. Zahájení prací se oznámí písemně orgánu ochrany ZPF nejméně 15 dní předem. 

3/ Orgán ochrany přírody sděluje, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozením a ničením. 
Z tohoto ustanovení vyplývá povinnost přiměřeně zabezpečit dřeviny před možným poškozením, 
souvisejícím s prováděním stavby, a to jejich nadzemní i podzemní části. V této souvislosti 
odkazujeme na českou normu ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standard péče o přírodu a krajinu – řez 
stromů SPPK A02 002“2015 Řez stromů 2015 vydaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky. 

4/ Stavba se z části nachází v záplavovém území řeky Rusavy dle stanovení opatření obecné povahy, 
vydané Krajským úřadem Zlínského kraje pod č.j. KUZL 27524/2016, sp. Zn. KUSP 11247/2015 
ŽPZE-MT, ze dne 15.4.2016. Povodí Moravy, s.p., nebude zodpovídat za případné škody na majetku, 
které mohou majiteli stavby vzniknout při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení 
v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj 
majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a 
neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb 
ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními § 52 a § 85 zákona č. 
254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných 
stavbách stavebník. 

5/ 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 nutno dodržovat ustanovení výše uvedeného zákona o státní 
památkové péči. 
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Obdrží: 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na 
doručenku) 
 
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice zastoupena 
na základě plné moci společností PERFECT spol. s r.o., IČ 18826873, Nábřeží č.p. 312, 765 02 
Otrokovice 
Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.  a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na 
doručenku): 
 
Jaroslav Tiefenbach, Masarykova č.p. 1373/18, 769 01 Holešov 
Dana Tiefenbachová, Masarykova č.p. 1373/18, 769 01 Holešov 
Karel Loučka, Novosady č.p. 1329, 769 01 Holešov 
Oksana Loučková, Novosady č.p. 1329, 769 01 Holešov 
Zdeněk Trhlík, Tučapy č.p. 141, 769 01 Holešov 
Kateřina Langová, Míru č.p. 425, Všetuly, 769 01 Holešov 
Markéta Sklenářová, Holajka č.p. 1023/9, 769 01 Holešov 
Ing. Jiří Vonka, Novosady č.p. 1566, 769 01 Holešov 
Lenka Vonková, Novosady č.p. 1566, 769 01 Holešov 
Jan Kania, nám. Svobody č.p. 114/5, 769 01 Holešov 
Božena Kaniová, nám. Svobody č.p. 114/5, 769 01 Holešov 
František Novák, U Letiště č.p. 1257, 769 01 Holešov 
Gabriela Nováková, U Letiště č.p. 1257, 769 01 Holešov 
Michal Střelec, Novosady č.p. 1565, 769 01 Holešov 
Svatava Střelcová, Novosady č.p. 1565, 769 01 Holešov 
Lubomír Štokman, nám. F. X. Richtra č.p. 8/7, 769 01 Holešov 
Vlastimila Štokmanová, nám. F. X. Richtra č.p. 8/7, 769 01 Holešov 
Josef Nevřala, Novosady č.p. 1573, 769 01 Holešov 
Petr Zapletal, Konice č.p. 109, Znojmo, 669 02 Znojmo 2 
Radek Zapletal, Sedlešovice č.p. 174, Nový Šaldorf-Sedlešovice, 671 81 Znojmo 5 
Antonín Zapletal, Nábřeží č.p. 792/40, 769 01 Holešov 
Marie Procházková, Palackého č.p. 1340, 769 01 Holešov 
Josef Chytil, Třešňové sady č.p. 1406/10, 769 01 Holešov 
Marta Chytilová, Třešňové sady č.p. 1406/10, 769 01 Holešov 
Mgr. Dagmar Halmová, Novosady č.p. 1357, 769 01 Holešov 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
   
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.  b)  stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) 

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčena na pozemcích: parcela číslo 
3302/6, 3302/10, 3321, 3322, 3326/8, 3326/10, 3487/5, 3493/5, 3490, 3500/21, 3994/10, 3994/11, 
3994/12, 3994/13, 3994/14, 3994/15, 3994/16, 3994/17, 3496/1, 3496/2, 3496/3, 3497/2, 3497/6, 
3498, 3499/3, 3499/4, 3499/5, 3499/6, 3500/1, 3501/3, 3501/5, 3501/6, 3501/10, 3501/11, 3501/13, 
3501/15, 3501/17, 3501/21, 3501/30, 3501/32 a 3501/34  vše v katastrálním území Holešov. 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního plánování, 
Masarykova č.p. 628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov  

 
 
 
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: 
 
Městský úřad Holešov, Odbor vnitřních věcí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov 


