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VE EJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
O STAVEBNÍM POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA 

Žadatel, Vodovody a kanalizace Kromě íž, a. s., IČO 49451871, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kromě íž 
podáním  č. j. 17952/2019, ze dne 17.06.2019, požádal o stavební povolení stavby Kanalizace 
Prusinovice – podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní 
ízení. 

 
Městský  ú ad  Holešov,  odbor životního  prost edí, jako věcně a místně p íslušný vodoprávní ú ad, 
podle ustanovení  
 § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
 § 10  a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád (dále jen správní ád) 
 § 15 odst.  1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavební   ádu, 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  prově ení  všech  náležitostí  p edložené  žádosti včetně dokladů, podle ustanovení § 10 vyhlášky 
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opat ení vodoprávního ú adu a o dokladech 
p edkládaných vodoprávnímu ú adu, v platném znění 

 
r o z h o d u j e 

podle ustanovení 
 § 15 vodního zákona,  za souhlasu obecného stavebního ú adu podle § 15 odst. 2 stavebního 

zákona, 
 § 115 stavebního zákona 

 § 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opat ení vodoprávního ú adu 
a o dokladech p edkládaných vodoprávnímu ú adu, v platném znění 

a 
povoluje 

stavbu  vodního   díla 
Kanalizace Prusinovice – podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy 

 
na pozemcích parcela číslo 859, 763, 453/1, 318, 353, 334, 178, 157, 156, 319, 12703, 12704, 
1307/1, 1327, 12746, 1288, 1352, 1327, 1338, 306, 961, 965/2, 1003, 1302,1303, 12712,  12707,  
1281, 1292, 12701, 12699, 12696, 12695, 1470, 1385 (vše ostatní plocha); 1349, 249, 247, 1349, 
966, 960, 1345, 845, 843, 841, 838, 836, 834, 819, 817, 816, 812, 809, 805, 796, 788, 781, 779/1, 
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861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 1306, 1309, 1312, 1314, 1316, 1318, 1322, 1320, 1366, 1368, 
1370, 1373, 1375, 1364, 1362, 169, 1409, 1410, 1412, 1416, 1420, 1424, 1428, 1432, 1436, 1440, 
1444, 1450, 1452, 1455, 1457, 1459, 1472, 1476, 1478, 1480, 1483, 1485, 1406, 1403, 1400, 1398, 
1396, 1393 ( vše zahrada); 262, 765, 253, 1307/2, 12729, 1414, 12730 (vše vodní plocha); 1343, 
1353, 10058, 1351, 1350, 1463 (vše orná půda); 1380, 1387, 1473, 168, 1342, 1346 (vše zastavěná 
plocha a nádvo í) v katastrálním území Prusinovice; parcelní číslo 632, 641, 591/2, 643, 662/1, 646, 
645, 433/1 (vše ostatní plocha), 692, 694 (vše vodní plocha) v katastrálním území Tučapy u Holešova; 
parcela číslo 1212, 1210 (vše ostatní plocha); parcela číslo 1241 (vše lesní pozemek) v katastrálním 
území Bo enovice, obec Prusinovice, Holešov a Bo enovice, Zlínský kraj,  hydrologické po adí č. 4-12-
02-0890-0-00 a 4-12-02-1280-0-00,  vodní útvar povrchových vod Kozrálka od pramene po ústí do 
toku Moštěnka (ID MOV_1090) a Rusava od pramene po tok Roštěnka včetně (ID MOV_1130), 
hydrogeologický rajon 3222, útvar podzemních vod Flyš v povodí Moravy - severní část (32221). 
 
Stavba obsahuje: 
SO 601 Kanalizace gravitační 
Potrubí je navrženo z PVC kanalizačních trub DN 250. Potrubí bude uloženo v paženém výkopu na 
vrstvu hutněného lože z nesoudržného materiálu. Drenážní vrstvu pro odvodnění rýhy bude tvo it 
vrstva drenážního štěrku, která bude doplněna o podélnou zahloubenou drenáž zaústěnou do čerpací 
jímky. Po uložení potrubí bude proveden po vrstvách jeho obsyp štěrkopískem za současného hutnění 
V nadloží bude pro zásyp rýhy použit dob e zhutnitelný nesoudržný materiál, bude hutněno po 
vrstvách.  
 
Na potrubí budou osazené vstupní prefabrikované betonové šachty DN 1000 (v p ímé trase max. 
vzdálenost do 50 m). Vstupní komín šachet bude z vodotěsných skruží s gumovým těsněním. Ve 
skružích budou osazena ocelová stupadla. Poklop šachty bude kruhový z tvárné litiny s únosností pro 
osazení v komunikaci (400 kN). Na stoce A7 budou osazeny vodotěsné poklopy. 
Horní zhlaví šachty bude: 
- v úrovni terénu (tam, kde jsou šachty umístěny ve vozovce, v chodníku, v nezpevněných 

cestách),  
- 20 cm nad úrovní terénu nebo dle dohody v úrovni terénu s pevným uchycením poklopu (u 

šachet umístěných v zeleném pásu), 
- max 50 cm nad úrovní terénu (u šachet umístěných v poli). 
 
Pro p echod z tlakového proudění na gravitační bude na konci trasy výtlaku umístěna koncová šachta 
výtlaku průměru 1,0 m. Jedná se o prefabrikovanou typovou šachtu s prefabrikovaným šachetním 
dnem, do kterého bude zaústěno výtlačné potrubí. Šachetní dno bude z betonu obloženého čedičem. 
Vstupní komín bude z vodotěsných skruží DN 1000 s pryžovým těsněním zaručujícím vodotěsnost. Ve 
skružích budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem. Výtlak bude ukončen 90o kolenem. 
Koncová šachta výtlaku  Š3-V6 bude ze skruží DN 1200. Výtlak V6 bude v šachtě ukončen p írubou, 
na kterou budou p írubou navazovat 2 ocelové kusy, každý délky 0,8 m. 
 
P echody p es některé pozemky budou prováděny bezvýkopovou technologií – ízeným protlakem.  
(p echody p es silnici III/4905 a III/49010). 
 
Gravitační kanalizace je tvo ena stokami pro podchycení výustí, stokami vedenými v zahradách, 
spojením odlehčovacích komor se stokami a bezpečnostními p epady z čerpacích stanic. Celková 
délka gravitační kanalizace je 3 753 m. 
 
SO 602 Kanalizace – výtlak 
Výtlaky VG, VA1 a VA2 budou z potrubí z PE100 DN 80 (vnější průměr 90mm) a budou ukládány do 
paženého výkopu, otev eného výkopu (otev ený výkop může být použit v p ípadě uložení potrubí v 
zeleném pásu nebo v poli, v p ípadě dostatečného prostoru, kdy nedojde k zásahu do ochranných 
pásem inženýrských sítí nebo sousedních pozemků, které nejsou součástí stavby). Některé úseky 
budou prováděny bezvýkopovou technologií – ízeným protlakem  (p echody p es silnici III/4905 a 
III/49010, podchod po tokem). 
 
Výtlak V6 bude z potrubí z PE 100 RC DN 100 (vnější průměr 125 mm) a bude ukládán pluhováním – 
bezvýkopovou technologií, do paženého výkopu a do otev eného výkopu. 
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Na výtlačném potrubí jsou navrženy proplachovací šachty. Jedná se o prefabrikované typové šachty 
DN 1500, s prefabrikovaným šachetním dnem, skružemi, zákrytovou deskou a poklopem. Vystrojení 
proplachovacích šachet bude provedeno z materiálu tlaková litina.  
 
Výtlak V6 bude v místě k ížení s produktovodem uložen do chráničky. Délka každé chráničky 
p esahuje 3 m na obě strany od osy produktovodu. Čela chráničky budou uzav ena pryžovými 
manžetami. Je nutno dodržet svislou vzdálenost mezi povrchem chráničky na kanalizaci a povrchem 
produktovodu minimálně 0,5 m od stěny produktovodu. 
 
Celková délka výtlačného potrubí je 4 110 m. 
 
SO 603 Čerpací stanice – stavební část 
V obci budou umístěny 3 čerpací stanice na síti (ČS1, ČS2, ČS3) a 1 hlavní čerpací stanice (ČS-P). 
 
Čerpací stanice na síti (SO 603.10) budou kruhového půdorysu DN 2500 a budou vybudované z 
prefabrikovaného dna, skruží a zákrytové desky. Dno čerpací stanice bude p itíženo výplňovým 
betonem (zajištění proti vyplavání). Z výplňového betonu bude ve dně čerpací stanice vytvo ena sací 
jímka čerpadel v požadovaném tvaru a sklonu stěn tak, aby byla minimalizována možnost usazování 
sedimentů. Z čerpacích stanic bude vybudovány bezpečnostní p epad. 
 
Hlavní čerpací stanice ČS-P(SO 603.11) bude vybudována s jedním podzemním a jedním nadzemním 
podlažím, jako monolitický železobetonový objekt, zast ešený prefabrikovanou železobetonovou 
st echou. Vnější půdorysné rozměry objektu jsou 4 x 6,85 m, max. výška nad terénem 3,75 m. 
Hloubka výkopu pro část objektu s podzemním podlažím je 7,75 m. Podzemní část je navržena jako 
vodotěsná a to systémem bílé vany, nadzemní část je železobetonová monolitická. 
  
Okolí vyústění bezpečnostních p epadů (SO 603.12) bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu 
(kameny do 30 cm) a kamenným pohozem s urovnaným límcem. Zpevnění bude provedeno v délce 
1,5 m p ed a za osou vyústění. 
 
SO 604 Odlehčovací komory 
Na spojení stávající a nové kanalizace budou vybudovány odlehčovací komory. Odlehčovací komory 
budou uspo ádány tak, aby oddělovaly z celkového průtoku dané množství vody, o které má být 
pokračující stoka odlehčena. Tyto oddělené vody budou následně odváděny odlehčovací stokou do 
recipientu. Oddělení vod bude realizováno p epadem, jehož koruna bude umístěna nade dnem 
odlehčovacího komory ve výši odpovídající průtoku, p i němž bude odlehčovací komora uvedena v 
činnost. Odlehčovací komora je betonový podzemní objekt – prefabrikovaná typová šachta 
s prefabrikovaným šachetním dnem. V obci bude osazeno celkem 19 odlehčovacích komor. Vyústění 
odlehčovacího potrubí  z odlehčovací komory bude provedeno stávajícím  výustním objektem. 
 

PS 603.1 Čerpací stanice – strojně-technologická část 
Každá čerpací stanice (ČS1, ČS2 a ČS3) bude vybavena 2 ponornými kalovými čerpadly, na 
p ítokovém potrubí bude osazen česlicový koš. V p ípadě poruchy jednoho čerpadla bude čerpání 
realizováno druhým čerpadlem. Čerpadla budou v provedení do mokré jímky s patkovým kolenem a 
spouštěcím za ízením. Montáž a demontáž čerpadel i česlicového koše bude pomocí p enosného 
zdvihacího za ízení. Čerpadla budou spouštěna od zapínací hladiny, vypínána od vypínací hladiny v 
jímce čerpací stanice a blokována minimální blokovací hladinou.  
 
V čerpací stanici ČS-P v podzemní části budou osazena 2 ponorná kalová čerpadla, v nadzemní části 
objektu budou umístěny strojně stírané česle a lis na shrabky. Na nátoku do čerpací stanice bude 
osazeno deskové uzavírací šoupátko, pro možnost uzav ení nátoku do čerpací stanice. Čerpadla 
budou cyklicky st ídána. Chod čerpadel je ízen v závislosti na výšce vody v jímce, která je mě ena 
snímačem výšky hladiny. 
 

PS 603.2 Čerpací stanice – elektrotechnická část 
Napájení technologického rozvaděče RM bude provedeno kabelem z elektroměrového rozvaděče RE, 
který je součástí SO 607 P ípojky NN pro ČS. U čerpací stanice bude osazen plastový rozvaděč na 
plastovém podstavci. P ívod a vývody z rozvaděče budou provedeny spodem. V rozvaděči budou 
osazeny p ístroje provozního rozvodu silnoproudu, p ístroje a za ízení procesního mě ení a ídicí 
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systém (PLC), který ídí provoz čerpací stanice a zabezpečuje objekt. Dále je zde osazen modem 
GPS pro monitorování čerpací stanice. ídicí systém zajistí zpracování vstupních signálů z 
technologie čerpací stanice a automatický provoz čerpací stanice. Pro bezdrátový p enos dat z 
čerpací stanice do čistírny bude použit modem GPS.  
 
Pro provedení stavby se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude realizována podle p edložené a ově ené projektové  dokumentace, kterou vypracoval 

Ing. Miloš Chobola, autorizovaný inženýr pro vodohospodá ské stavby, v prosinci 2018.  
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parcela číslo: 859, 763, 453/1, 318, 353, 334, 178, 157, 156, 

319, 12703, 12704, 1307/1, 1327, 12746, 1288, 1352, 1327, 1338, 306, 961, 965/2, 1003, 
1302,1303, 12712,  12707,  1281, 1292, 12701, 12699, 12696, 12695, 1470, 1385 (vše ostatní 
plocha); 1349, 249, 247, 1349, 966, 960, 1345, 845, 843, 841, 838, 836, 834, 819, 817, 816, 812, 
809, 805, 796, 788, 781, 779/1, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 1306, 1309, 1312, 1314, 1316, 
1318, 1322, 1320, 1366, 1368, 1370, 1373, 1375, 1364, 1362, 169, 1409, 1410, 1412, 1416, 
1420, 1424, 1428, 1432, 1436, 1440, 1444, 1450, 1452, 1455, 1457, 1459, 1472, 1476, 1478, 
1480, 1483, 1485, 1406, 1403, 1400, 1398, 1396, 1393 (vše zahrada); 262, 765, 253, 1307/2, 
12729, 1414, 12730 (vše vodní plocha); 1343, 1353, 10058, 1351, 1350, 1463 (vše orná půda); 
1380, 1387, 1473, 168, 1342, 1346 (vše zastavěná plocha a nádvo í) v katastrálním území 
Prusinovice; parcelní číslo 632, 641, 591/2, 643, 662/1, 646, 645, 433/1 (vše ostatní plocha), 692, 
694 (vše vodní plocha) v katastrálním území Tučapy u Holešova; parcela číslo 1212, 1210 (vše 
ostatní plocha); parcela číslo 1241 (vše lesní pozemek) v katastrálním území Bo enovice.  

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu ú adu p ed zahájením stavby termín počátku stavebních prací, 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

4. Stavbu bude provádět právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění vodních děl 
jako p edmětu své činnosti podle zvláštních p edpisů.  

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

6. Termín dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2022. 
7. P ed  zahájením  zemních prací  budou  vytyčeny  stávající inženýrské  sítě. P i k ížení  budou 

protokolárně p ed záhozem p edána správcům těchto za ízení. Protokoly budou p edloženy p i 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodoprávnímu ú adu. 

8. P i provádění stavby bude stavebník respektovat podmínky uvedené ve vyjád eních správců 
technické a dopravní infrastruktury a správců dotčených vodních toků:                                                                            
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjád ení ze dne 23.10.2018 pod č. j. 753195/18: 
- Dodržet vzdálenost kanalizace od PVSEK p i souběhu 0,5 m, p i k ížení 0,2 m uložit do 

chráničky s p esahem 1 m na každou stranu od osy kanalizace). 
- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádět v takové vzdálenosti a 

takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability. 
- ídit se Všeobecnými podmínkami EK, které jsou nedílnou součástí Vyjád ení. 
- Pro p ípad, že bude nezbytné p eložení SEK, zajistí vždy takové p eložení její vlastník 

společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK 
je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni 
stávajícího technického ešení. 

- Pro účely p eložení SEK tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci p ekládky SEK. 

- E.ON Servisní, s. r. o., vyjád ení ze dne 09.05.2018 pod č. j. H18502-16247415  
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do 

všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dob e viditelným způsobem p ímo 
v terénu. 

- Vy ešení způsobu provedení p ípadných k ižovatek a souběhů  uvažované stavby 
s distribučním a sdělovacím za ízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat 
p íslušným ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302. 

- Objednání p esného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů p ed 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V p ípadě, že nebude možné 
trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího za ízení, je investor zemních prací povinen 
provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů 
zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. 
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- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním ná adím bez použití 
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem za ízení stanoveno 
jinak. 

- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k 
narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz 
za ízení 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. 

- P i provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znep ístupnění za ízení distribuční 
soustavy. 

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

- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího za ízení v provozování ECD 
- E.ON Česká republika, s.r.o.  souhlas ze dne 06.11.2018 pod č. j. L4570-16287023: 
- V ochranném pásmu nadzemního vedení VVN a VN nebudou umístěny žádné nadzemní 

objekty ani provizorní  konstrukce. 
- Požadujeme dodržet ČSN 73 6005, PNE 34 10580, PNE 382157, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 

EN 50423, PNE 33 3301 a PNE 33 3302. 
- V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanizmy, u kterých p i 

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

- Všechny výkopové práce nutno provádět ve vodorovné vzdálenosti min. 2 m od podpěrných 
bodů VN, min. 3 m od trafostanice VN/NN, min. 10 m od stožárů VVN a min. 1 m od 
podpěrných bodů NN. Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů. 

- Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, bude p ed jejím zahájením 
konzultována s p íslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní 
opat ení pro práce v OP p íslušného rozvodného za ízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

- Upozorňujeme, že práce s mechanizací (je áby, zdvíhací, lanové a podobné mechanismy) 
musí být v kterékoliv poloze umístěné mimo OP nadzemního vedení. Pokud není možno tento 
požadavek dodržet, nutno situaci projednat na RS Otrokovice (zajistit s dostatečným 
p edstihem vypnutí nadzemního vedení). 

- Dále upozorňujeme na povinnost vyznačení OP nadzemního vedení VN dob e viditelným 
způsobem p ímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa k ížení či 
souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o 
hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

- V místě k ížení 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 na ízením vlády 
591/2006 Sb. 

- Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k 
plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.2 a ČSN EN 50 423. 

- P i práci v OP vedení VN či jeho blízkosti nebo v blízkosti vedení NN je možno v dostatečném 
p edstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u ECZR RS Otrokovice. 

- V OP nadzemního a podzemního vedení budou p i realizaci uděleného souhlasu p imě eně 
dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude 
provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho za ízení 
si vyhrazujeme p i vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

- P izvání zástupce ECZR ke kontrole k ižovatek a souběhů p ed záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. P i nedodržení této podmínky, 
budou poruchy vzniklé na za ízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany p ed provozními a poruchovými vlivy distribuční 
soustavy odpovídat p íslušným 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. 

- Po dokončení stavby p ipomínáme, že v OP za ízení je dále zakázáno 
a) z izovat bez souhlasu vlastníka těchto za ízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná za ízení, jakož i uskladňovat ho lavé 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 p ejíždět vedení mechanizmy o celkové 
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hmotnosti nad 6t. 
- Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení VN bude p ed jejím zahájením 

konzultována s p íslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní 
opat ení pro práce v OP p íslušného rozvodného za ízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou p iblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 
požadujeme objednat nejméně 25 kalendá ních dnů p edem. 

- GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 14.11.2018 pod č. j. 5001810526:  
- Kanalizace v místě k ížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou 

plynotěsnost, min. 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu p u dodržení svislé 
vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno 
kolmého k ížení. 

- Spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu. 
- V p ípadě, že kanalizaci nelze budovat v místě k ížení s VTL plynovodem z plynotěsného 

materiálu, je nutné ji uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od 
stěny VTL plynovodu, čela chráničky uzav ít plynotěsnými pryžovými manžetami. 

- Nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace p i souběhu je 4 m, 
nejmenší vzdálenost stěn kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m. 

- P ed zahájením prací Vám naše za ízení vytyčíme na základě žádosti. 
- Výkopové a zemní práce  v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět pokud možno ručně 

s ohledem na existenci našeho za ízení. 
- Nepoškodit  nadzemní části VZL plynovodu. 
- Nesnižovat ni nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu. 
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál. 
- P ípadné dočasné za ízení staveniště umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. 
- Odstavování vozidel a techniky provádět min. 10 m od VTL plynovodu. 
- Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození 

vhodným způsobem. 
- Rozsah stavby nesmí p ekročit zájmové území. 
- P ed záhozem v místě styku s naším za ízením a p ed dokončením stavby p izvat 

zaměstnance GridServices, s.r.o. ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek. 
- K ížení a souběh vodovodů s plynárenským za ízení a plynovodními p ípojkami (déle jen PZ) 

musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. 
- Obrysy kanalizačních šachet nudou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ. 
- P i k ížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. 
- P i k ížení PZ z materiálu ocel bude na náklady GridServices, s.r.o., provedena diagnostika 

stavu potrubí. 
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto 

posuzováno jako p eložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 
- Dojde-li ke k ížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 

150 mm, opat í se ocelový plynovod v místě k ížení trojnásobnou izolací p esahující stokové 
potrubí na každou stranu o 1000 mm vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV. 

- Úhel k ížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90o, nelze-li tento úhel v odůvodněných 
p ípadech dodržet, může být k ížení menší nejméně však 60o. 

- P ed zahájením prací bude provedeno vytýčení plynárenského za ízení. 
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek 
(nap . trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

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

- P ed zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a p esné určení uložení 
plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek.  

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
p edpisů, p ípadně další p edpisy související s uvedenou stavbou. 

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 
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- P i provádění stavební činnosti, vč. p esného určení uložení plynárenského za ízení je 
stavebník povinen učinit taková opat ení, aby nedošlo k poškození plynárenského za ízení a 
plynovodních p ípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného ná adí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových ná adí. 

- Odkryté plynárenské za ízení a plynovodní p ípojky budou v průběhu nebo p i p erušení 
stavební činnosti ádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

- V p ípadě použití bezvýkopových technologií (nap . protlaku) bude p ed zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek v místě 
k ížení na náklady stavebníka. V p ípadě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie. 

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
za ízení nebo plynovodních p ípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.). 

- P ed provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek. Kontrolu 
provede p íslušná provozní oblast.  

- Plynárenské za ízení a plynovodní p ípojky budou p ed zásypem výkopu ádně 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 ádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek. 

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském za ízení a plynovodních p ípojkách, vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém za ízení udržovat stále p ístupné a 
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

- P ípadné z izování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 

- P i použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit p ípadný p ejezd 
p es plynárenské za ízení a plynovodní p ípojky uložením panelů v místě p ejezdu 
plynárenského za ízení. 

- Vodovody a kanalizace Kromě íž, a. s., stanovisko ze dne 09.01.2019 pod č. j. 2018-006649: 
- P ed zahájením zemních prací je nutné vytyčení stávající vodovodní a kanalizační sítě 

v ešeném území. Dále je nutné vytyčení stávajících  vodovodních a kanalizačních p ípojek 
k jednotlivým objektům nacházejícím se v zájmovém území. 

- P i realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších p edpisů, prostorová uspo ádání 
podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005 a ustanovení dle ČSN 76 6101. 

- CABTELmont Zlín s.r.o., vyjád ení ze dne 02.11.2017: 
- Místa k ížení se stávajícím vedením TKR vytyčíme. P i provádění výkopových prací dbát 

zvýšené opatrnosti na toto vedení TKR. 
- ČEPRO, a. s., vyjád ení ze dne 23.10.2017 pod č. j. 7745/17: 
- P ed započetím prací v blízkosti produktovodu je nutno zajistit vytýčení potrubí a provedení 

„Zápisu a projednání podmínek pro práce v zabezpečovacím pásmu produktovodu ČEPRO 
a. s.“. 

- editelství silnic Zlínského kraje, p íspěvková organizace, vyjád ení ze dne 03.12.2018 pod 
č. j. SZKKM10877/18-228: 

- Podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny ve „Smlouvě o podmínkách a právu provést 
stavbu č. SML-0999/18, která je uzav ena mezi stavebníkem a SZK. Podmínky uvedené ve 
smlouvě je nutné dodržet. 

- P ed zahájením prací - stavebník, p ípadně dodavatel stavby zmocněný stavebníkem, 
požádají písemně SZK, MS Kromě íž o p edání části silničních pozemků. 

- V průběhu prováděné akce nebude zbývající část silnice znečišťována, poškozována, ukládán 
na ní výkopek. Po skončení prací bude vozovka a pozemky mimo vozovku uvedeny do 
původního stavu. 

- Po skončení prací budou místa dotčená stavbou po vstupech do vozovky, do silničních svahů, 
p íkopů a do pomocných silničních pozemků  p evzata protokolárně zpět. 
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- Povodí Moravy s. p., stanovisko ze dne 03.01.2019 pod č. j. PM-37899/2018/5203/KriB: 
- Během výstavby nesmí dojít k poškození b ehů, znečištění toku stavebním odpadem a 

dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný  materiál ani stavební 
odpad nebudou volně skladovány na b ehu a v blízkosti toku. 

- Potrubí kanalizace bude v místě k ížení a souběhu s vodním tokem a do vzdálenosti 6 m od 
b ehových hran toku uloženo v chráničce odolné proti pojezdu těžké mechanizace používané 
p i správě a údržbě toku o hmotnosti do 25 t. Odolné proti pojezdu těžké mechanizace budou 
taktéž montážní šachty ve vzdálenosti do 6 m od b ehové hrany toku. Montážní šachty budou 
výškovou úrovní zároveň s okolním terénem. 

- V p ípadě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových 
vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům či úkapům. 

- P i výkopových a jiných pracích v blízkosti vodních toků nesmí být materiál ukládán na 
b ehové hrany ani do koryt toků a veškerý p ebytečný materiál musí být po ukončení prací 
beze zbytku odstraněn. 

- Těžkou mechanizací nebude najížděno na b ehové hrany toků, ani jinak zasahováno do 
b ehových linií koryt. 

- P i k ížení vodních toků bude dodržena platná norma ČSN 45 2130 „K ížení a souběh vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“. 

- P edmětnou stavbou nebude nijak omezen p ístup správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p. 
k provádění práv a povinností vyplývající z vodního zákona. 

- Charakter a vzhled stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví povodí Moravy s. p. bude po 
ukončení prací navrácen do původního stavu. 

- Místo k ížení kanalizace s vodním tokem bude označeno signalizačními tyčemi. 
- Povodí Moravy s. p. bude p izváno k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
- Zahájení stavby bude oznámen min. 5 pracovních dní p edem správci vodního toku, tj. Povodí 

Moravy s. p. (provoz Zlín, provoz P erov). 
- Lesy České republiky , s.p., ze dne 07.11.2017 pod č. j. LCR957/005943/2017 a ze dne 

06.11.2018 pod .č. j. LCR 957/006706/2018: 
- K ížení vodního toku bude min. 1,2m pod stávající dno a kolmo na osu vodního toku. 
- Konstrukce p echodu bude opevněna na každou stranu od osy potrubí 1,5m kamennou 

rovnaninou nebo kamennou dlažbou. Rovnanina bude z lomového kamene o velikosti do 80-
200kg v p íčném sklonu 1:1,5. 

- Stavební konstrukce p echodů zůstává součástí kanalizace, majitel je povinen zajišťovat jeho 
údržbu i veškeré opravy dle § 52odst. 2 zákona č.254/2001 Sb., o vodách (povinnosti 
vlastníků staveb a za ízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi). 

- Správa toků neodpovídá za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě na konstrukci 
p echodu, 

- P i realizaci k ížení vodního toku vyžadujeme p izvat správce toku. 
- P i stavbě konstrukce p echodu nesmí zůstat žádný materiál v korytě vodního toku, ani když 

se bude jednat o materiál ze stávající konstrukce podélného opevnění, 
- Pracovníci budou p eškolení s podmínkami bezpečnosti práce z ohledu k ŽP, možný únik 

ropných látek. 
- Doporučujeme nornou stěnu p i realizaci k ížení vodního toku. 
- Požadujeme soulad navrženého ešení s ČSN 75 2130. 
Tato vyjád ení a stanoviska jsou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

9. Mechanizace použitá p i realizaci stavebních prací musí být zabezpečena proti úniku provozních 
kapalin.  

10. Trasou podzemního vedení budou dotčeny pouze pozemky zemědělského půdního fondu 
uvedené v žádosti o udělení souhlasu. Celková délka trasy  3. 647 m, z toho v délce  1. 627 m 
vedená p es pozemky ZPF. 

11. Vstup na pozemky musí být ádně projednán a dohodnut s vlastníkem (pop . nájemcem). 
12. P i stavební činnosti je investor povinen dodržet zásady ochrany ZPF dle § 4 a § 8 zákona. 
13. P i výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové podorniční zeminy dle 

vypracovaného pedologického průzkumu a následně p i zpětném použití bude dodrženo správné 
uložení vrstev podle původního stavu. Investor zajistí taková opat ení, aby bylo zabráněno úniku 
pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

14. Po ukončení stavby bude na pozemcích dotčených stavbou neprodleně provedena taková terénní 
úprava a biologická rekultivace, aby půda byla způsobilá k zemědělskému využití. 

15. Délka použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům nep esáhne 1 rok. V p ípadě 
p ekročení této doby je nutno požádat orgán ochrany ZPF o souhlas s dočasným odnětím dle § 9 
odst. 6 zákona.  
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16. Investor stavby oznámí orgánu ochrany ZPF zahájení a ukončení všech zemních prací na 
zemědělských pozemcích. 

17. Orgán ochrany ZPF bude p izván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby z důvodů kontroly 
splnění podmínek souhlasného vyjád ení s trasou podzemního vedení. 

18. V trase výstavby se nachází meliorační síť (konkrétně odvodnění), je t eba dbát, aby nebyla 
narušena její funkčnost. P ípadné narušené meliorace budou odborně napojeny a uvedeny do 
původního stavu. 

19. P i p ípravných pracích bude žadatel dbát na to, aby bylo poškození ko enových systémů 
stávajících d evin co možná nejmenší a bude dodržovat normu na ochranu d evin ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch p i 
stavebních pracích a Standard péče o p írodu a krajinu – ez stromů SPPK A02 002:2015 vydaný 
Agenturou ochrany p írody a krajiny České republiky, 

20. Během výstavby nesmí dojít k poškození b ehů a znečištění toku. 
21. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební materiál a odpad nebudou volně 

skladovány na b ehu a v bezprost ední blízkosti toků. 
22. V p ípadě výskytu zvláště chráněných živočichů v průběhu realizace je t eba práce p erušit 

a neprodleně informovat orgán ochrany p írody, který stanoví další postup. 
23. Katastrální území, na kterém se p edmětná stavba nachází, je t eba považovat za území s 

archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění. P i veškerých zemních pracích je tedy nutno dodržet ustanovení výše citovaného zákona o 
státní památkové péči. 

24. Pokud dojde k omezení provozu na některé z komunikací dotčených stavbou po dobu provádění 
stavebních prací, bude užito p echodné úpravy provozu osazením p íslušného dopravního 
značení pracovního místa v rámci zvláštního užívání nebo nutné uzavírky dotčené komunikace. 
Návrh osazení p echodného značení, zpracovaný odborným pracovištěm, bude v souladu s §77 
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích zdejšímu dopravnímu 
inspektorátu k vyjád ení s dostatečným p edstihem p ed zahájením stavby. 

25. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
26. Stavba  bude  po  dokončení  zamě ena oprávněnou geodetickou  firmou. 
27. P i závěrečné kontrolní prohlídce p edloží investor doklady o p edání odpadů oprávněné osobě 

k jejich využití nebo k odstranění. 
28. P ed vydáním kolaudačního souhlasu p edloží stavebník vodoprávnímu ú adu dohodu vlastníků 

kanalizací provozně souvisejících dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích v platném znění. 

29. Současně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu p edloží stavebník vodoprávnímu ú adu 
povolení k provozování kanalizace pro ve ejnou pot ebu. 

30. Po dokončení stavby bude  p edložen vodoprávnímu ú adu ke schválení aktuální kanalizační ád. 
31. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí 

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

ádu. 
33. Vodoprávní ú ad současně upozorňuje, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě 

kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí ( § 119 odst. 1 stavebního zákona ). 
 
Účastníci ízení dle § 27 odst. 1 správního ádu : 
Vodovody a kanalizace Kromě íž, a.s., Kojetínská č.p.3666/64, 767 01 Kromě íž 1 
Obec Prusinovice, Zámčisko č.p.350, 768 42 Prusinovice 
Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Obec Bo enovice, Bo enovice č.p.36, 769 01 Holešov 
Povodí Moravy, s.p., D eva ská č.p.932/11, Veve í, 602 00 Brno 2 
Lesy České republiky, s.p., P emyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 
AGROVA a.s., Osvobození č.p.85, 768 42 Prusinovice 
Zdeněk Krejčí, Hlavní č.p.16, 768 42 Prusinovice 

editelství silnic Zlínského kraje,p íspěvková organizace, K Majáku č.p.5001, 760 01 Zlín 1 
Jana Sklená ová, Pacetlucká č.p.276, 768 42 Prusinovice 
Lubomír Krejčí, Novosady č.p.73, 768 42 Prusinovice 
Emílie Krejčí, Novosady č.p.73, 768 42 Prusinovice 
Ladislav Mikeška, Hlavní č.p.81, 768 42 Prusinovice 
Old ich Donát, Hlavní č.p.247, 768 42 Prusinovice 
Irena Donátová, Hlavní č.p.247, 768 42 Prusinovice 
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František Mlčák, Hlavní č.p.95, 768 42 Prusinovice 
Ladislava Mlčáková, Hlavní č.p.95, 768 42 Prusinovice 
Josef Ju ica, U Potoka č.p.439, 768 42 Prusinovice 
Jarmil Pavelka, U Potoka č.p.188, 768 42 Prusinovice 
Tomáš Daněk, Hlavní č.p.227, 768 42 Prusinovice 
Ladislav Petrskovský, Hlavní č.p.97, 768 42 Prusinovice 
Martin Mlčák, Novosady č.p.1562, 769 01 Holešov 
Vlastimil Chytil, Renneská t ída č.p.417/41, Štý ice, 639 00 Brno 39 
Monika Kudlová, K Hrádku č.p.308, 768 42 Prusinovice 
Jaroslav Barot, K Hrádku č.p.254, 768 42 Prusinovice 
Ladislav Martinec, K Hrádku č.p.273, 768 42 Prusinovice 
Radomír Vrubel, K Hrádku č.p.272, 768 42 Prusinovice 
Marcela Vrublová, K Hrádku č.p.272, 768 42 Prusinovice 
Zdeněk Barot, Roštění č.p. 252, 768 43 Kostelec u Holešova 
Božena Šmalclová, Štefánikova č.p.2604, Zlín, 760 01 Zlín 1 
Ing. Renata Zeťková, Zálešná V č.p.5841, 760 01 Zlín 1 
Martin Krejčí, K Hrádku č.p.278, 768 42 Prusinovice 
Alois Šťastný, K Hrádku č.p.262, 768 42 Prusinovice 
Anna Šťastná, K Hrádku č.p.262, 768 42 Prusinovice 
Jana Páleníčková, K Hrádku č.p.212, 768 42 Prusinovice 
Jaromír Šťastný, K Hrádku č.p.316, 768 42 Prusinovice 
Pavla Šťastná, K Hrádku č.p.316, 768 42 Prusinovice 
Stanislav Tobolík, Kostelec u Holešova č.p.85, 768 43 Kostelec u Holešova 
Alena Nedbalová, K Hrádku č.p.320, 768 42 Prusinovice 
Petra Nedbalová, K Hrádku č.p.320, 768 42 Prusinovice 
Ond ej Spáčil, K Hrádku č.p.232, 768 42 Prusinovice 
Michaela Tkadlčíková, K Hrádku 411, 768 42 Prusinovice 
Marek Fojtík, U H iště 1506, 768 61 Byst ice pod Hostýnem 
Ivana Hrůzová, U Letiště č.p.1154/11, 769 01 Holešov 
Ivan Kova ík, K Hrádku č.p.341, 768 42 Prusinovice 
Roman Kova ík, Veronské nám. č.p.332, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 
Vítězslav Kova ík, Býškovice č.p.78, 753 53 Všechovice 
Petr Michálek, K Hrádku č.p.187, 768 42 Prusinovice 
Petr Hradil, K Hrádku 195, 768 42 Prusinovice 
Petr Opravil, Mlýnská č.p.834, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
Ú ad pro zastupování ve věcech majetkových, Rašínovo náb . č.p. 390/42, 128 00 Praha 2 
Helena Nelešovská, K Hrádku č.p.186, 768 42 Prusinovice 
Tomáš Krejčí, Novosady č.p.1576, 769 01 Holešov 
Milan Krejčí, K Hrádku č.p.176, 768 42 Prusinovice 
Radek Zlámal, Pacetlucká č.p.284, 768 42 Prusinovice 
Marta Zlámalová, Pacetlucká č.p.284, 768 42 Prusinovice 
Petr Neradil, Pacetlucká č.p.301, 768 42 Prusinovice 
Barbora Neradilová, Pacetlucká č.p.301, 768 42 Prusinovice 
Roman Trhlík, Pacetlucká č.p.302, 768 42 Prusinovice 
Martina Uličníková, Pacetlucká č.p.275, Kromě íž, Prusinovice, 768 42 Prusinovice 
Pavel Žákovský, Pacetlucká č.p.275, 768 42 Prusinovice 
Alice Stará, Pacetlucká č.p.165, 768 42 Prusinovice 
Ji í Pumprla, Pacetlucká č.p.274, 768 42 Prusinovice 
Alena Pumprlová, Pacetlucká č.p.274, 768 42 Prusinovice 
Pavel Novák, Pacetluky č.p.11, 768 43 Kostelec u Holešova 
Michal Adámek, Novosady 72, 768 42 Prusinovice 
Alena Školoudová, Novosady č.p.71, 768 42 Prusinovice 
Kate ina Bajczerová, Polní 432, 768 42 Prusinovice 
Jana Radolcová, Novosady č.p.70, 768 42 Prusinovice 
Zdeněk Ležák, Novosady č.p.69, 768 42 Prusinovice 
Pavel Tkadlčík, Novosady č.p.68, 768 42 Prusinovice 
Soňa Tkadlčíková, Novosady č.p.68, 768 42 Prusinovice 
Lubomír Belfín, Novosady č.p.82, 768 42 Prusinovice 
Marcela Adámková, Hlavní č.p.79, 768 42 Prusinovice 
Anežka Stoklásková, Hlavní č.p.79, 768 42 Prusinovice 
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Denis Bakala, P erovská č.p.142, 768 42 Prusinovice 
Anna Rybá ová, Palackého č.p.1169/39, 769 01 Holešov 
Petr Pospíšil, P erovská č.p.114, 768 42 Prusinovice 
František Navrátil, P erovská č.p.154, 768 42 Prusinovice 
Yveta Kojetská, Palackého č.p.1232/102, 769 01 Holešov 
Ing. Petr Vrzal, P erovská 447, 768 42 Prusinovice 
Ing. Jind ich Karola, M. Knesla č.p.4031, 760 01 Zlín 1 
Jana Karolová, M. Knesla č.p.4031, 760 01 Zlín 1 
DREVO Wooden Products, spol. s r.o., P erovská č.p.117, Prusinovice 
Pavel Hradil, Zahradní č.p. 400, 769 01 Holešov 
Hana Bradíková, Osvobození č.p. 312, 768 42 Prusinovice 
Jan Utěkal, Díly č.p.277, 768 42 Prusinovice 
Radek Sklena ík, P erovská č.p.119, 768 42 Prusinovice 
Radek Pechal, U Letiště č.p.1193/14, 769 01 Holešov 
Darina Krejčí, P erovská č.p.121, 768 42 Prusinovice 
Michal Krejčí, P erovská č.p.121, 768 42 Prusinovice 
Pavel Ptáček, Sadová č.p.1547, 769 01 Holešov 
Františka Ptáčková, P erovská č.p.121, 768 42 Prusinovice 
Ing. Vilém Lev, Chlumská č.p.3, Louky, 760 01 Zlín 1 
Margareta Lvová, Chlumská č.p.3, Louky, 763 02 Zlín 4 
Marie Vybíralová, P erovská č.p.264, 768 42 Prusinovice 
Marie Vybíralová, P erovská č.p.264, 768 42 Prusinovice 
Jitka Páterová, P erovská č.p.259, 768 42 Prusinovice 
Štefan Čuvala, P erovská č.p.245, 768 42 Prusinovice 
Ludmila Čuvalová, P erovská č.p.245, 768 42 Prusinovice 
Miroslav Motáň, P erovská č.p.234, 768 42 Prusinovice 
Věra Motáňová, P erovská č.p.234, 768 42 Prusinovice 
Tomáš Dorazín, P erovská č.p. 235, 768 42 Prusinovice 
Alena Malaníková, P erovská č.p. 235, 768 42 Prusinovice 
Petr Vrubel, Jaroslava Foglara č.p.861/1, Štý ice, 639 00 Brno 39 
Marek Stratil, P erovská č.p.246, 768 42 Prusinovice 
Pavla Stratilová, P erovská č.p.246, 768 42 Prusinovice 
Ji í Bakala, P erovská č.p.112, 768 42 Prusinovice 
František Dohnal, P erovská č.p.109, 768 42 Prusinovice 
Milena Dohnalová, P erovská č.p.109, 768 42 Prusinovice 
Petr Krejčí, Novosady č.p.58, 768 42 Prusinovice 
Ivan Mikulík, P erovská č.p.124, 768 42 Prusinovice 
Josef Červenka, P erovská č.p.110, 768 42 Prusinovice 
Marie Červenková, P erovská č.p.110, 768 42 Prusinovice 
Pavel Vávra, P erovská č.p.66, 768 42 Prusinovice 
Ji í Nedbal, P íhon č.p.123, 768 42 Prusinovice 
Martin Novák, P íhon č.p.122, 768 42 Prusinovice 
Simona Nováková, P íhon č.p.122, 768 42 Prusinovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice  
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Cabtel mont Zlín s.r.o., Školní č.p.234, 763 15 Slušovice 
ČEPRO, a.s., Dělnická č.p.213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
 
 
Odůvodnění 
 
Žadatel, Vodovody a kanalizace Kromě íž, a. s., IČO 49451871, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kromě íž 
podáním  č. j. 17952/2019, ze dne 17.06.2019, požádal o stavební povolení stavby Kanalizace 
Prusinovice – podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní 
ízení. 

 
Městský ú ad Holešov, stavební ú ad, vydal pro stavbu rozhodnutí o umístění stavby dne 15.12.2017 
pod č. j. HOL-27052/2017/SÚ/AH. 
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Vodoprávní ú ad  zjistil, že současně se  žádostí nebyly doloženy všechny nezbytné doklady podle 
ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opat ení vodoprávního 
ú adu a o dokladech p edkládaných vodoprávnímu ú adu, v platném znění.  Vodoprávní ú ad vyzval 
žadatele k doplnění dokladů a zároveň usnesením č. j. HOL-20481/2019/ŽP/Ve ze dne 15.07.2019 
p erušil vodoprávní ízení. Požadované doklady byly vodoprávnímu ú adu p edloženy dne 24.10.2019. 
 
K ízení byly p edloženy tyto doklady: 
- projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Milošem Chobolou, autorizovaný inženýr pro 

vodohospodá ské stavby, v prosinci 2018 
- souhlasy dle § 184a stavebního zákona  
- město Holešov, souhlas  s napojením na kanalizaci ze dne 31.07.2019 pod č. j. HOL-

19585/ISÚ/Fr 
- Městský ú ad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prost edí, oddělení stavebního ádu, 

rozhodnutí o umístění stavby dne 15.12.2017 pod č. j. HOL-27052/2017/SÚ/AH 
- Městský ú ad Holešov, odbor územního plánován a stavebního ádu souhlas, dle § 15 odst. 2 

stavebního zákona č. j. HOL-19584/2019/SÚ/AH ze dne 22.07.2019 
- Městský ú ad Holešov, koordinované závazné stanovisko ze dne 13.11.2017, č. j. HOL-

27053/2017/ŽP/VK 
- Městský ú ad Holešov, sdělení ze dne 01.11.2019 pod č. j. HOL-29102/2019/ŽP/PN 
- Krajské editelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kromě íž, stanovisko ze dne 03.10.2018 

pod č. j. KRPZ-111929-1/ČJ-2018-150806 a ze dne 05.10.2017 pod č. j. KRPZ-105060-1/ČJ-
2017-150806 

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 09.10.2018, č. j. KHSZL 
25780/2018 

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 03.01.2019, č. j. HSZL-
6796-2/KM-2018 

- Povodí Moravy, s. p., stanovisko ze dne 03.01.2019 pod č. j. PM-37899/2018/52063/KriB 
- Lesy České republiky, s. p., vyjád ení ze dne 06.11.2018 pod č. j. LCR957/006706/2018 a ze dne 

07.11.2017 pod č. j. LCR957/005943/2017 
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., vyjád ení ze dne 02.10.2017 pod č. j. 

ARUB/5321/17 
- Ministerstvo obrany ČR, závazné stanovisko ze dne 15.10.2018 pod č. j. 86681/2018-1150-OÚZ-

BR 
- Krajský ú ad Zlínského kraje, koordinované závazné stanovisko ze dne 18.01.2019 pod č. j. 

KUZL 85551/2018  
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjád ení ze dne 23.10.2018 pod č. j. 753195/18 
- E.ON Servisní, s. r. o., vyjád ení ze dne 29.10.2018 pod č. j. H18502-16283036 
- E.ON Česká republika, s.r.o. souhlas ze dne 06.11.2018 pod č. j. L4570-16287023 
- GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 14.11.2018 pod č. j. 5001810256 
- Vodovody a kanalizace Kromě íž, a. s., stanovisko ze dne 09.01.2019 pod č. j. 2018-006649 
- CABTELmont Zlín s.r.o., vyjád ení ze dne 02.11.2017 
- ČEPRO, a. s., vyjád ení ze dne 23.10.2017 pod č. j. 7745/17 
- Obec Prusinovice vyjád ení ze dne 11.12.2018 
- editelství silnic Zlínského kraje, p íspěvková organizace, vyjád ení ze dne 03.12.2018 pod č. j. 

SZKKM10877/18-228 
- Kupní smlouva na pozemek p. č. 763 v k. Prusinovice ze dne 20.11.2019. 
 
Vodoprávní ú ad se p i určování účastníků ízení ídil ustanovením § 115 vodního zákona a § 109 
stavebního zákona, p ičemž p ihlížel 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 p ímo dotčena. Vodoprávní ú ad stanovil okruh účastníků ízení na 
žadatele, tj. Vodovody a kanalizace Kromě íž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kromě íž, vlastníky 
pozemků na kterých má být stavba provedena a staveb na těchto pozemcích, tj. Obec Prusinovice, 
Zámčisko č.p.350, 768 42 Prusinovice, Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov, Obec 
Bo enovice, Bo enovice č.p.36, 769 01 Holešov, Povodí Moravy, s.p., D eva ská č.p.932/11, Veve í, 
602 00 Brno 2, Lesy České republiky, s.p., P emyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové 8, Jarmila Škrabalová, Roštění č.p.178, 768 43 Kostelec u Holešova, AGROVA a.s., 
Osvobození č.p.85, 768 42 Prusinovice, Zdeněk Krejčí, Hlavní č.p.16, 768 42 Prusinovice, editelství 
silnic Zlínského kraje,p íspěvková organizace, K Majáku č.p.5001, 760 01 Zlín 1, Jana Sklená ová, 
Pacetlucká č.p.276, 768 42 Prusinovice, Lubomír Krejčí, Novosady č.p.73, 768 42 Prusinovice, Emílie 



Městský ú ad Holešov, Odbor životního prost edí 
č. j. HOL-17952/2019/ŽP/Ve 

Stránka 13 z 18 
 
 

 

Krejčí, Novosady č.p.73, 768 42 Prusinovice, Ladislav Mikeška, Hlavní č.p.81, 768 42 Prusinovice, 
Old ich Donát, Hlavní č.p.247, 768 42 Prusinovice, Irena Donátová, Hlavní č.p.247, 768 42 
Prusinovice, František Mlčák, Hlavní č.p.95, 768 42 Prusinovice, Ladislava Mlčáková, Hlavní č.p.95, 
768 42 Prusinovice, Josef Ju ica, U Potoka č.p.439, 768 42 Prusinovice, Jarmil Pavelka, U Potoka 
č.p.188, 768 42 Prusinovice, Tomáš Daněk, Hlavní č.p.227, 768 42 Prusinovice, Ladislav Petrskovský, 
Hlavní č.p.97, 768 42 Prusinovice, Martin Mlčák, Novosady č.p.1562, 769 01 Holešov, Vlastimil Chytil, 
Renneská t ída č.p.417/41, Štý ice, 639 00 Brno 39, Monika Kudlová, K Hrádku č.p.308, 768 42 
Prusinovice, Jaroslav Barot, K Hrádku č.p.254, 768 42 Prusinovice, Ladislav Martinec, K Hrádku 
č.p.273, 768 42 Prusinovice, Radomír Vrubel, K Hrádku č.p.272, 768 42 Prusinovice, Marcela 
Vrublová, K Hrádku č.p.272, 768 42 Prusinovice, Zdeněk Barot, Roštění č.p. 252, 768 43 Kostelec u 
Holešova, Božena Šmalclová, Štefánikova č.p.2604, Zlín, 760 01 Zlín 1, Ing. Renata Zeťková, Zálešná 
V č.p.5841, 760 01 Zlín 1, Martin Krejčí, K Hrádku č.p.278, 768 42 Prusinovice, Alois Šťastný, K 
Hrádku č.p.262, 768 42 Prusinovice, Anna Šťastná, K Hrádku č.p.262, 768 42 Prusinovice, Jana 
Páleníčková, K Hrádku č.p.212, 768 42 Prusinovice, Jaromír Šťastný, K Hrádku č.p.316, 768 42 
Prusinovice, Pavla Šťastná, K Hrádku č.p.316, 768 42 Prusinovice, Stanislav Tobolík, Kostelec u 
Holešova č.p.85, 768 43 Kostelec u Holešova, Alena Nedbalová, K Hrádku č.p.320, 768 42 
Prusinovice, Petra Nedbalová, K Hrádku č.p.320, 768 42 Prusinovice, Ond ej Spáčil, K Hrádku 
č.p.232, 768 42 Prusinovice, Michaela Tkadlčíková, K Hrádku 411, 768 42 Prusinovice, Marek Fojtík, 
U H iště 1506, 768 61 Byst ice pod Hostýnem, Ivana Hrůzová, U Letiště č.p.1154/11, 769 01 Holešov 
Ivan Kova ík, K Hrádku č.p.341, 768 42 Prusinovice, Roman Kova ík, Veronské nám. č.p.332, Horní 
Měcholupy, 109 00 Praha 111, Vítězslav Kova ík, Býškovice č.p.78, 753 53 Všechovice, Petr 
Michálek, K Hrádku č.p.187, 768 42 Prusinovice, Petr Hradil, K Hrádku 195, 768 42 Prusinovice 
Petr Opravil, Mlýnská č.p.834, Malenovice, 763 02 Zlín 4, Ú ad pro zastupování ve věcech 
majetkových, Rašínovo náb . č.p. 390/42, 128 00 Praha 2, Helena Nelešovská, K Hrádku č.p.186, 768 
42 Prusinovice, Tomáš Krejčí, Novosady č.p.1576, 769 01 Holešov, Milan Krejčí, K Hrádku č.p.176, 
768 42 Prusinovice, Radek Zlámal, Pacetlucká č.p.284, 768 42 Prusinovice, Marta Zlámalová, 
Pacetlucká č.p.284, 768 42 Prusinovice, Petr Neradil, Pacetlucká č.p.301, 768 42 Prusinovice, 
Barbora Neradilová, Pacetlucká č.p.301, 768 42 Prusinovice, Roman Trhlík, Pacetlucká č.p.302, 768 
42 Prusinovice, Martina Uličníková, Pacetlucká č.p.275, Kromě íž, Prusinovice, 768 42 Prusinovice, 
Pavel Žákovský, Pacetlucká č.p.275, 768 42 Prusinovice, Alice Stará, Pacetlucká č.p.165, 768 42 
Prusinovice, Ji í Pumprla, Pacetlucká č.p.274, 768 42 Prusinovice, Alena Pumprlová, Pacetlucká 
č.p.274, 768 42 Prusinovice, Pavel Novák, Pacetluky č.p.11, 768 43 Kostelec u Holešova, Michal 
Adámek, Novosady 72, 768 42 Prusinovice, Alena Školoudová, Novosady č.p.71, 768 42 Prusinovice, 
Kate ina Bajczerová, Polní 432, 768 42 Prusinovice, Jana Radolcová, Novosady č.p.70, 768 42 
Prusinovice, Zdeněk Ležák, Novosady č.p.69, 768 42 Prusinovice, Pavel Tkadlčík, Novosady č.p.68, 
768 42 Prusinovice, Soňa Tkadlčíková, Novosady č.p.68, 768 42 Prusinovice, Lubomír Belfín, 
Novosady č.p.82, 768 42 Prusinovice, Marcela Adámková, Hlavní č.p.79, 768 42 Prusinovice, Anežka 
Stoklásková, Hlavní č.p.79, 768 42 Prusinovice, Denis Bakala, P erovská č.p.142, 768 42 Prusinovice 
Anna Rybá ová, Palackého č.p.1169/39, 769 01 Holešov, Petr Pospíšil, P erovská č.p.114, 768 42 
Prusinovice, František Navrátil, P erovská č.p.154, 768 42 Prusinovice, Yveta Kojetská, Palackého 
č.p.1232/102, 769 01 Holešov, Ing. Petr Vrzal, P erovská 447, 768 42 Prusinovice, Ing. Jind ich 
Karola, M. Knesla č.p.4031, 760 01 Zlín 1, Jana Karolová, M. Knesla č.p.4031, 760 01 Zlín 1, DREVO 
Wooden Products, spol. s r.o., P erovská č.p.117, Prusinovice, Pavel Hradil, Zahradní č.p. 400, 769 
01 Holešov, Hana Bradíková, Osvobození č.p. 312, 768 42 Prusinovice, Jan Utěkal, Díly č.p.277, 768 
42 Prusinovice, Radek Sklena ík, P erovská č.p.119, 768 42 Prusinovice, Radek Pechal, U Letiště 
č.p.1193/14, 769 01 Holešov, Darina Krejčí, P erovská č.p.121, 768 42 Prusinovice, Michal Krejčí, 
P erovská č.p.121, 768 42 Prusinovice, Pavel Ptáček, Sadová č.p.1547, 769 01 Holešov, Františka 
Ptáčková, P erovská č.p.121, 768 42 Prusinovice, Ing. Vilém Lev, Chlumská č.p.3, Louky, 760 01 Zlín 
1, Margareta Lvová, Chlumská č.p.3, Louky, 763 02 Zlín 4, Marie Vybíralová, P erovská č.p.264, 768 
42 Prusinovice, Marie Vybíralová, P erovská č.p.264, 768 42 Prusinovice, Jitka Páterová, P erovská 
č.p.259, 768 42 Prusinovice, Štefan Čuvala, P erovská č.p.245, 768 42 Prusinovice, Ludmila 
Čuvalová, P erovská č.p.245, 768 42 Prusinovice, Miroslav Motáň, P erovská č.p.234, 768 42 
Prusinovice, Věra Motáňová, P erovská č.p.234, 768 42 Prusinovice, Tomáš Dorazín, P erovská č.p. 
235, 768 42 Prusinovice, Alena Malaníková, P erovská č.p. 235, 768 42 Prusinovice, Petr Vrubel, 
Jaroslava Foglara č.p.861/1, Štý ice, 639 00 Brno 39, Marek Stratil, P erovská č.p.246, 768 42 
Prusinovice, Pavla Stratilová, P erovská č.p.246, 768 42 Prusinovice, Ji í Bakala, P erovská č.p.112, 
768 42 Prusinovice, František Dohnal, P erovská č.p.109, 768 42 Prusinovice, Milena Dohnalová, 
P erovská č.p.109, 768 42 Prusinovice, Petr Krejčí, Novosady č.p.58, 768 42 Prusinovice, Ivan 
Mikulík, P erovská č.p.124, 768 42 Prusinovice, Josef Červenka, P erovská č.p.110, 768 42 
Prusinovice, Marie Červenková, P erovská č.p.110, 768 42 Prusinovice, Pavel Vávra, P erovská 
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č.p.66, 768 42 Prusinovice, Ji í Nedbal, P íhon č.p.123, 768 42 Prusinovice, Martin Novák, P íhon 
č.p.122, 768 42 Prusinovice, Simona Nováková, P íhon č.p.122, 768 42 Prusinovice, Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, E.ON Česká 
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Cabtel mont Zlín s.r.o., Školní 
č.p.234, 763 15 Slušovice, ČEPRO, a.s., Dělnická č.p.213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7. Dále 
vodoprávní ú ad pojal  za účastníky ízení vlastníky  sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-
li být jejich vlastnické právo prováděním stavby dotčeno, tj. vlastníci pozemků parcela číslo 1390, 
1446, 1442, 14389, 1434, 1430,1426, 1422, 1418, 1413, 1416, 1406, 1407, 1404, 1401, 1382, 1376, 
1359/1, 1359/4, 1359/2, 10245, 1305, 10324, 10323, 10320, 10319, 10316, 10315, 10312, 10311, 
10380, 12730, 10307, 10304, 10303, 10300, 10299, 10296, 10295, 10292, 10291, 10288, 10287, 
10283, 10280, 10279, 10276, 10275, 10272, 10271, 10268, 10267, 10262, 10261, 10256, 10255, 
1289, 1290, 1291, 10179, 1238, 1241, 1244, 1247, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1261, 1263, 1264, 
1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1274, 1277, 1284, 12820, 1282, 1307/2, 1310, 1344, 1336, 
1341, 1354, 179,156, 325, 324, 263, 338, 341, 347, 350, 354, 323, 336, 342, 345/1, 345/2, 351, 352/1, 
316, 314, 312/1, 309, 305, 302, 297, 292, 289, 279, 278, 416/2, 416/1, 453, 761, 759, 757, 755, 753, 
751, 749, 747, 745, 744, 743, 591, 10059, 1235, 1181 v k. ú. Prusinovice, 1186/2, 1186/1, 1185, 
1205, 1209, 1208, 1204, 1181, 1182, 1183/1, 1179 v k. ú. Bo enovice, 370/1, 370/2, 371/1, 372/1, 
372/2, 372/3, 373/2, 369, 638, 375/5, 375/12, 375/2, 436, 491/1, 692, 492, 437, 438, 439, 691, 432/1, 
342/3, 342/5, 433/4, 433/3, 440, 650, 431, 194 v k. ú. Tučapy u Holešova. V průběhu ízení došlo ke 
změně vlastníka pozemku p. č. 763 v k. ú. Prusinovice. Z tohoto důvodu není původní vlastník, tj. 
Jarmila Škrabalová, Roštění č.p.178, 768 43 Kostelec u Holešova vedena dále jako účastník ízení. 
Novým vlastníkem p edmětného pozemku je obec Prusinovice. Tato změna byla doložena kupní 
smlouvou ze dne 20.11.2019. 
 
Vodoprávní ú ad, oznámil dne 04.11.2019 pod č. j. HOL-29890/2019/ŽP/Ve  všem známým 
účastníkům ízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního ízení. Jedná se o ízení s velkým 
počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního ádu, proto je v souladu s § 144 odst. 6 
správního ádu účastníkům ízení doručováno formou ve ejné vyhlášky. To se netýká účastníků ízení 
uvedených v § 27 odst. 1 správního ádu; těmto je doručováno jednotlivě. Vzhledem k tomu, že  
vodoprávnímu ú adu  byly poměry   na  místě  samém  známy a žadatel p edložil všechny pot ebné 
doklady v této  věci, upustil vodoprávní ú ad od ústního jednání a místního šet ení. V souladu 
s ustanovením § 36 odst. 3 správního ádu dal vodoprávní ú ad účastníkům ízení možnost seznámit 
se s podklady rozhodnutí a to v termínu 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení ízení. 
V průběhu ízení nebyly účastníky ízení uplatněny  námitky dle § 114 stavebního zákona. Ve 
stanovené lhůtě obdržel vodoprávní ú ad sdělení Ú adu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
ze dne 12.11.2019 pod č. j. UZSVM/BKM/8378/2019-BKMM, ve kterém Ú ad sděluje, že souhlasí se 
stvabou za podmínky, že stavba bude umístěna v souladu s jim p edloženou projektovou dokumentací 
a  situačním výkresem podepsaným editelem odboru Odloučené pracoviště Kromě íž, dne 
30.09.2019. Vodoprávní ú ad konstatuje, že tato podmínka je splněna. 
 
Vodoprávní ú ad p ezkoumal p edloženou žádost ve vodoprávním ízení ve smyslu vodního zákona, 
stavebního zákona, a dalších souvisejících p edpisů. Vodoprávní ú ad v souladu s § 3 správního ádu 
postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Stavebník p edložil 
všechny p edepsané doklady. Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. 
Jedná se o podmínky z koordinovaného závazného stanoviska Městského ú adu Holešov, které jsou 
uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 10 až 22 (orgán ochrany ZPF a orgán ochrany 
p írody a krajiny) a závazného stanoviska Policie České republiky, které jsou uvedeny v podmínkách 
tohoto rozhodnutí pod č. 24.  Dále vodoprávní ú ad zapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky 
dané stanovisky správců dotčené technické a dopravní  infrastruktury a správců dotčených vodních 
toků, a to pod č. 8.  
 
P edmětná stavba není umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje.  Stavba se dotýká 
následujících vodních toků (souběhy a k ížení):  DVT Kozrálka (IDVT 10191623), DVT Rymický potok 
(IDVT 10189314)  a bezejmenný tok (IDVT 10200007), které jsou ve správě Povodí Moravy a 
pravostranný p ítok Kozrálky (IDVT 10207957), který je ve správě Lesů ČR, s. p. K žádosti byly 
doloženy stanoviska správců dotčených vodních toků. Jejich podmínky jsou respektovány  
v p edložené projektové dokumentaci a dále byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí 
(podmínka č. 8). Dále bylo k žádosti doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Moravy s. p. Dle 
stanoviska je záměr možný, protože lze p edpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického 
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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.  
 
Účastníci ízení a dotčené orgány  měli možnost  p ed vydáním rozhodnutím seznámit se s podklady 
pro rozhodnutí a to na základě oznámení vodoprávního ú adu ze dne 04.11.2019 pod č. j. HOL-
29890/2019/ŽP/Ve   a současně jim byla stanovena lhůta pro podání námitek.  
 
Za p edpokladu splnění podmínek uložených tímto rozhodnutím lze p edpokládat, 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. Vodoprávní ú ad po zvážení všech uvedených 
okolností zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy vodní ani obecné zájmy společnosti, ani 
nep imě eně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků ízení, a proto rozhodl, jak je 
výše uvedeno. 
 

Orientační určení polohy vodního díla je následující:  začátek stavby  (koncová šachta na stoce D1-1) 
X = 1 147 051,74a Y =525 458,17; konec stavby (napojení nové kanalizace do stávající stoky v KÚ 
Tučapy) X = 1 149 916,53 a Y =526 216,61. 

 
Poučení účastníků  
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního ádu ke Krajskému 
ú adu Zlínského kraje ve Zlíně. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního ádu se odvolání podává ve 
lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí prost ednictvím Městského ú adu v Holešově, 
odboru životního prost edí (§ 86 odst. 1 správního ádu). Odvolání se podává s pot ebným počtem 
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník ízení dostal jeden 
stejnopis. Nepodá-li účastník pot ebný 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 nep ípustné. 
 

 
 

Otisk ú edního razítka 
 
 
Ing. Hana Vedrová v. r. 
vedoucí odboru životního prost edí 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle položky č. 18 bod 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
v platném znění, sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 08.11.2019. 
 
 
Toto  rozhodnutí musí  být vyvěšeno  na ú ední  desce po dobu 15-ti dnů. Po  sejmutí  bude 
zasláno zpět  vodoprávnímu ú adu. 
  
 
Ev. č.:  
Vyvěšeno dne:  
Bude sejmuto dne:  
Sejmuto dne:  
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
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Rozdělovník: 
Účastníci ízení podle § 27 odst.1 písm. a) správního ádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Vodovody a kanalizace Kromě íž, a.s., Kojetínská č.p.3666/64, 767 01 Kromě íž 1 
Obec Prusinovice, Zámčisko č.p.350, 768 42 Prusinovice 
Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Obec Bo enovice, Bo enovice č.p.36, 769 01 Holešov 
Povodí Moravy, s.p., D eva ská č.p.932/11, Veve í, 602 00 Brno 2 
Lesy České republiky, s.p., P emyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 
Jarmila Škrabalová, Roštění č.p.178, 768 43 Kostelec u Holešova 
AGROVA a.s., Osvobození č.p.85, 768 42 Prusinovice 
Zdeněk Krejčí, Hlavní č.p.16, 768 42 Prusinovice 

editelství silnic Zlínského kraje,p íspěvková organizace, K Majáku č.p.5001, 760 01 Zlín 1 
Jana Sklená ová, Pacetlucká č.p.276, 768 42 Prusinovice 
Lubomír Krejčí, Novosady č.p.73, 768 42 Prusinovice 
Emílie Krejčí, Novosady č.p.73, 768 42 Prusinovice 
Ladislav Mikeška, Hlavní č.p.81, 768 42 Prusinovice 
Old ich Donát, Hlavní č.p.247, 768 42 Prusinovice 
Irena Donátová, Hlavní č.p.247, 768 42 Prusinovice 
František Mlčák, Hlavní č.p.95, 768 42 Prusinovice 
Ladislava Mlčáková, Hlavní č.p.95, 768 42 Prusinovice 
Josef Ju ica, U Potoka č.p.439, 768 42 Prusinovice 
Jarmil Pavelka, U Potoka č.p.188, 768 42 Prusinovice 
Tomáš Daněk, Hlavní č.p.227, 768 42 Prusinovice 
Ladislav Petrskovský, Hlavní č.p.97, 768 42 Prusinovice 
Martin Mlčák, Novosady č.p.1562, 769 01 Holešov 
Vlastimil Chytil, Renneská t ída č.p.417/41, Štý ice, 639 00 Brno 39 
Monika Kudlová, K Hrádku č.p.308, 768 42 Prusinovice 
Jaroslav Barot, K Hrádku č.p.254, 768 42 Prusinovice 
Ladislav Martinec, K Hrádku č.p.273, 768 42 Prusinovice 
Radomír Vrubel, K Hrádku č.p.272, 768 42 Prusinovice 
Marcela Vrublová, K Hrádku č.p.272, 768 42 Prusinovice 
Zdeněk Barot, Roštění č.p. 252, 768 43 Kostelec u Holešova 
Božena Šmalclová, Štefánikova č.p.2604, Zlín, 760 01 Zlín 1 
Ing. Renata Zeťková, Zálešná V č.p.5841, 760 01 Zlín 1 
Martin Krejčí, K Hrádku č.p.278, 768 42 Prusinovice 
Alois Šťastný, K Hrádku č.p.262, 768 42 Prusinovice 
Anna Šťastná, K Hrádku č.p.262, 768 42 Prusinovice 
Jana Páleníčková, K Hrádku č.p.212, 768 42 Prusinovice 
Jaromír Šťastný, K Hrádku č.p.316, 768 42 Prusinovice 
Pavla Šťastná, K Hrádku č.p.316, 768 42 Prusinovice 
Stanislav Tobolík, Kostelec u Holešova č.p.85, 768 43 Kostelec u Holešova 
Alena Nedbalová, K Hrádku č.p.320, 768 42 Prusinovice 
Petra Nedbalová, K Hrádku č.p.320, 768 42 Prusinovice 
Ond ej Spáčil, K Hrádku č.p.232, 768 42 Prusinovice 
Michaela Tkadlčíková, K Hrádku 411, 768 42 Prusinovice 
Marek Fojtík, U H iště 1506, 768 61 Byst ice pod Hostýnem 
Ivana Hrůzová, U Letiště č.p.1154/11, 769 01 Holešov 
Ivan Kova ík, K Hrádku č.p.341, 768 42 Prusinovice 
Roman Kova ík, Veronské nám. č.p.332, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 
Vítězslav Kova ík, Býškovice č.p.78, 753 53 Všechovice 
Petr Michálek, K Hrádku č.p.187, 768 42 Prusinovice 
Petr Hradil, K Hrádku 195, 768 42 Prusinovice 
Petr Opravil, Mlýnská č.p.834, Malenovice, 763 02 Zlín 4 
Ú ad pro zastupování ve věcech majetkových, Rašínovo náb . č.p. 390/42, 128 00 Praha 2 
Helena Nelešovská, K Hrádku č.p.186, 768 42 Prusinovice 
Tomáš Krejčí, Novosady č.p.1576, 769 01 Holešov 
Milan Krejčí, K Hrádku č.p.176, 768 42 Prusinovice 
Radek Zlámal, Pacetlucká č.p.284, 768 42 Prusinovice 
Marta Zlámalová, Pacetlucká č.p.284, 768 42 Prusinovice 
Petr Neradil, Pacetlucká č.p.301, 768 42 Prusinovice 
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Barbora Neradilová, Pacetlucká č.p.301, 768 42 Prusinovice 
Roman Trhlík, Pacetlucká č.p.302, 768 42 Prusinovice 
Martina Uličníková, Pacetlucká č.p.275, Kromě íž, Prusinovice, 768 42 Prusinovice 
Pavel Žákovský, Pacetlucká č.p.275, 768 42 Prusinovice 
Alice Stará, Pacetlucká č.p.165, 768 42 Prusinovice 
Ji í Pumprla, Pacetlucká č.p.274, 768 42 Prusinovice 
Alena Pumprlová, Pacetlucká č.p.274, 768 42 Prusinovice 
Pavel Novák, Pacetluky č.p.11, 768 43 Kostelec u Holešova 
Michal Adámek, Novosady 72, 768 42 Prusinovice 
Alena Školoudová, Novosady č.p.71, 768 42 Prusinovice 
Kate ina Bajczerová, Polní 432, 768 42 Prusinovice 
Jana Radolcová, Novosady č.p.70, 768 42 Prusinovice 
Zdeněk Ležák, Novosady č.p.69, 768 42 Prusinovice 
Pavel Tkadlčík, Novosady č.p.68, 768 42 Prusinovice 
Soňa Tkadlčíková, Novosady č.p.68, 768 42 Prusinovice 
Lubomír Belfín, Novosady č.p.82, 768 42 Prusinovice 
Marcela Adámková, Hlavní č.p.79, 768 42 Prusinovice 
Anežka Stoklásková, Hlavní č.p.79, 768 42 Prusinovice 
Denis Bakala, P erovská č.p.142, 768 42 Prusinovice 
Anna Rybá ová, Palackého č.p.1169/39, 769 01 Holešov 
Petr Pospíšil, P erovská č.p.114, 768 42 Prusinovice 
František Navrátil, P erovská č.p.154, 768 42 Prusinovice 
Yveta Kojetská, Palackého č.p.1232/102, 769 01 Holešov 
Ing. Petr Vrzal, P erovská 447, 768 42 Prusinovice 
Ing. Jind ich Karola, M. Knesla č.p.4031, 760 01 Zlín 1 
Jana Karolová, M. Knesla č.p.4031, 760 01 Zlín 1 
DREVO Wooden Products, spol. s r.o., P erovská č.p.117, Prusinovice 
Pavel Hradil, Zahradní č.p. 400, 769 01 Holešov 
Hana Bradíková, Osvobození č.p. 312, 768 42 Prusinovice 
Jan Utěkal, Díly č.p.277, 768 42 Prusinovice 
Radek Sklena ík, P erovská č.p.119, 768 42 Prusinovice 
Radek Pechal, U Letiště č.p.1193/14, 769 01 Holešov 
Darina Krejčí, P erovská č.p.121, 768 42 Prusinovice 
Michal Krejčí, P erovská č.p.121, 768 42 Prusinovice 
Pavel Ptáček, Sadová č.p.1547, 769 01 Holešov 
Františka Ptáčková, P erovská č.p.121, 768 42 Prusinovice 
Ing. Vilém Lev, Chlumská č.p.3, Louky, 760 01 Zlín 1 
Margareta Lvová, Chlumská č.p.3, Louky, 763 02 Zlín 4 
Marie Vybíralová, P erovská č.p.264, 768 42 Prusinovice 
Marie Vybíralová, P erovská č.p.264, 768 42 Prusinovice 
Jitka Páterová, P erovská č.p.259, 768 42 Prusinovice 
Štefan Čuvala, P erovská č.p.245, 768 42 Prusinovice 
Ludmila Čuvalová, P erovská č.p.245, 768 42 Prusinovice 
Miroslav Motáň, P erovská č.p.234, 768 42 Prusinovice 
Věra Motáňová, P erovská č.p.234, 768 42 Prusinovice 
Tomáš Dorazín, P erovská č.p. 235, 768 42 Prusinovice 
Alena Malantíková, P erovská č.p. 235, 768 42 Prusinovice 
Petr Vrubel, Jaroslava Foglara č.p.861/1, Štý ice, 639 00 Brno 39 
Marek Stratil, P erovská č.p.246, 768 42 Prusinovice 
Pavla Stratilová, P erovská č.p.246, 768 42 Prusinovice 
Ji í Bakala, P erovská č.p.112, 768 42 Prusinovice 
František Dohnal, P erovská č.p.109, 768 42 Prusinovice 
Milena Dohnalová, P erovská č.p.109, 768 42 Prusinovice 
Petr Krejčí, Novosady č.p.58, 768 42 Prusinovice 
Ivan Mikulík, P erovská č.p.124, 768 42 Prusinovice 
Josef Červenka, P erovská č.p.110, 768 42 Prusinovice 
Marie Červenková, P erovská č.p.110, 768 42 Prusinovice 
Pavel Vávra, P erovská č.p.66, 768 42 Prusinovice 
Ji í Nedbal, P íhon č.p.123, 768 42 Prusinovice 
Martin Novák, P íhon č.p.122, 768 42 Prusinovice 
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Simona Nováková, P íhon č.p.122, 768 42 Prusinovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice  
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Cabtel mont Zlín s.r.o., Školní č.p.234, 763 15 Slušovice 
ČEPRO, a.s., Dělnická č.p.213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
 
Účastníci ízení podle § 27 odst. 2 správního ádu (doručuje se ve ejnou vyhláškou): 
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím p ímo dotčeno na pozemcích: parcela číslo 
1390, 1446, 1442, 14389, 1434, 1430,1426, 1422, 1418, 1413, 1416, 1406, 1407, 1404, 1401, 1382, 
1376, 1359/1, 1359/4, 1359/2, 10245, 1305, 10324, 10323, 10320, 10319, 10316, 10315, 10312, 
10311, 10380, 12730, 10307, 10304, 10303, 10300, 10299, 10296, 10295, 10292, 10291, 10288, 
10287, 10283, 10280, 10279, 10276, 10275, 10272, 10271, 10268, 10267, 10262, 10261, 10256, 
10255, 1289, 1290, 1291, 10179, 1238, 1241, 1244, 1247, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1261, 1263, 
1264, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1274, 1277, 1284, 12820, 1282, 1307/2, 1310, 1344, 
1336, 1341, 1354, 179,156, 325, 324, 263, 338, 341, 347, 350, 354, 323, 336, 342, 345/1, 345/2, 351, 
352/1, 316, 314, 312/1, 309, 305, 302, 297, 292, 289, 279, 278, 416/2, 416/1, 453, 761, 759, 757, 755, 
753, 751, 749, 747, 745, 744, 743, 591, 10059, 1235, 1181 v k. ú. Prusinovice, 1186/2, 1186/1, 1185, 
1205, 1209, 1208, 1204, 1181, 1182, 1183/1, 1179 v k. ú. Bo enovice, 370/1, 370/2, 371/1, 372/1, 
372/2, 372/3, 373/2, 369, 638, 375/5, 375/12, 375/2, 436, 491/1, 692, 492, 437, 438, 439, 691, 432/1, 
342/3, 342/5, 433/4, 433/3, 440, 650, 431, 194 v k. ú. Tučapy u Holešova 
 
Dotčené orgány (doporučeně) 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje územní odbor Kromě íž, Nerudova č. p. 450, 767 01 
Kromě íž 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně; Územní pracoviště Kromě íž, 
Havlíčkova č. p. 13, 767 01 Kromě íž 
Městský ú ad Holešov, odbor dopravní a správní, Masarykova č. p. 628, 769 17 Holešov 
Městský ú ad Holešov, odbor územního plánování a stavebního ádu, Masarykova č. p. 628, 769 01 
Holešov  
Městský ú ad Holešov, odbor životního prost edí, orgán ochrany p írody a krajiny, Masarykova č. p. 
628, 769 01 Holešov  
Městský ú ad Holešov, odbor životního prost edí, orgán ochrany ZPF, Masarykova č. p. 628, 769 01 
Holešov  
Městský ú ad Holešov, odbor životního prost edí, orgán státní správy lesů, Masarykova č. p. 628, 
769 01 Holešov  
Krajské editelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1 
 
K vyvěšení na ú ední desku: 
Městský ú ad Holešov, odbor vnit ních věcí, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Obec ú ad Prusinovice, Zámčisko č.p.350, 768 42 Prusinovice 
Obec ú ad Bo enovice, Bo enovice č.p.36, 769 01 Holešov 
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