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„Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták – úpravy meliorací“ – dodatečné povolení stavby vodního díla
ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Magistrát města Zlína, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
I.

vydává
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 odst. 1 a § 129 odst. 3 stavebního zákona
dodatečné stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták – úpravy meliorací“, na pozemcích
parc. č. 89/1, 180/1, 180/28, 180/29, 180/31, 341/2, 818/28, 929/139, 929/140, 930/5, 930/7, 930/8, 930/29, 930/33,
930/35, 930/37, 930/57, 931/1, 931/2, 931/29, 931/32, 931/33, 932/1, 932/4, 932/5, 932/6, 932/7, 932/47, 932/48,
932/55, 932/57, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1136, 1139, 1141, 1142, 1143, 1145, 1154, 1157, 1160, 1215, 1421,
1488, 1494, 1504, 1508, 1514, 1515, 1518, 1519, 1527, 1534, 1539, 1540, 1545, 1546 v k. ú. Dolní Ves, parc. č.
2094, 2098, 2101, 2103 v k. ú. Racková, obec Fryšták a Racková, kraj Zlínský.
Základní údaje o povolované stavbě:
1. Druh vodního díla:
stavby k vodohospodářským melioracím a odvodňování pozemků podle § 55 odst. 1. písmeno e) vodního zákona.
2. Účel vodního díla:
podchycení stávajících prvků melioračního systému z důvodu kolize s tělesem dálnice
3. Členění vodního díla na stavební objekty a popis stavebních objektů:
Předmětná stavba je tvořena stavebními objekty C 371.9 Úpravy meliorací – Kučovanice, C 371.10 Úpravy meliorací
– Ţabárna, C 371.11 Úpravy meliorací – Fryštácký potok a C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves.
Plánovaná dálnice D49 prochází řadou pozemků vybavených systematickou drenáţí. Úpravy stávajících meliorací
jsou nezbytnou podmínkou pro výstavbu stavebních objektů souvisejících s realizací hlavní trasy dálnice D49
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a vyvolaných stavebních objektů, především přeloţek inţenýrských sítí. Pro plynulou a bezproblémovou realizaci
hlavní trasy je potřebné provést uvolnění staveniště, tzn. přeloţit existující inţenýrské sítě v prostoru trvalého záboru
hlavní trasy dálnice D49. Jednou z významných přeloţek je stavební objekt C 505 Přeloţka vysokotlakého plynovodu
DN 150 v km 14,5 – 16,5.
Přeloţka vtl. plynovodu (C 505) byla povolena stavebním povolením č.43/2009 vydaným pod čj. V2149/09/Ing.K/Š646 ze dne 7. 12. 2009 Stavebním úřadem MěÚ Fryšták. Na základě tohoto pravomocného stavebního povolení
a v souladu s poţadavky ŘSD ČR a RWE byly zahájeny práce na přeloţce plynovodu. Při provádění výkopů byly
zjištěny stávající meliorace a práce na přeloţce plynovodu byly značně zkomplikovány zaplavováním stavební rýhy
podzemní vodou. Na základě tohoto zjištění bylo se Stavebním úřadem ve Fryštáku dohodnuto provedení
podchycení stávajících meliorací ve směru nad rýhou přeloţky plynovodu a podchycení podzemní vody tímto
způsobem.
Dle návrhu řešení, obsaţeného v původní dokumentaci pro stavební povolení a podrobněji rozpracovaného
v konceptu realizační dokumentace stavby, byla dle skutečného rozsahu, zjištěného při zahájení prací na objektu
C 505, provedena úprava meliorací. Rozsah provedených prací a následně i rozsah toho, co je nutno pro zajištění
úplné funkceschopnosti meliorací dále provést, je uveden v dokumentaci pro dodatečné povolení stavby zpracované
Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) z března 2006.
C 371.9 Úpravy meliorací – Kučovanice
Tento stavební objekt nebyl dosud ani zčásti realizován, takţe v celém rozsahu bude zhotoven aţ na základě tohoto
stavebního povolení.
Sběrný drén z děrovaného potrubí PVC DN 150 o předpokládané délce 1162,4 m je situován podél východního
okraje dálnice D49. V úseku mezi výustním objektem VO a šachtou DŠ 1 bude proveden z plného potrubí PP DN
200. Trasa drénu začíná výustním objektem VO do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka
(IDVT 10189110) na pozemku parc. č. 1515 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severozápadním
směrem postupně přes pozemky parc. č. 930/5, 929/140, 929/139, 1504, 1494, 1488 v k. ú. Dolní Ves a dále přes
pozemky parc. č. 2101, 2103, 2098 v k. ú. Racková. Trasa je ukončena drenáţní šachtou DŠ 8 na pozemku parc. č.
2094 v k. ú. Racková.
V trase drénu bude nejprve provedena průzkumná rýha se sklonem stěn 3:1, do které bude následně uloţeno
drenáţní potrubí s obsypem a dále zásyp zeminou se zpětným rozprostřením ornice. V případě, ţe v místě
průzkumné rýhy nebude výskyt stávajících drénů zjištěn, bude rýha pouze zpětně zasypána a trasa navrţeného
drénu bude úměrně zkrácena.
Na záchytném drénu je umístěno 8 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800. Skruţe budou
osazeny na základ z prostého betonu C12/15 tl. cca 100 mm, vybudovaný 300 mm pod úrovní hlavníku drenáţe.
Šachty budou vytaţeny nad terén o 100 – 500 mm pro zajištění viditelnosti při zemědělských pracích na dotčených
pozemcích. Výustní objekt bude opatřen opevněním břehu rovnaninou z lomového kamene. Meliorační potrubí
hlavníku bude v místě vyústění do koryta vodního toku uloţeno na základ z lomového kamene délky cca 500 mm,
opevnění okolo potrubí hlavníku i protější břeh naproti vyústění bude opevněn rovnaninou z lomového kamene dle
výkresu vzorového příčného řezu. Opevnění bude provedeno v rozsahu 2 m od osy zaústění na obě strany toku.
C 371.10 Úpravy meliorací – Ţabárna
S ohledem na konfiguraci terénu je tento objekt tvořen třemi samostatnými sběrnými drény z děrovaného potrubí
PVC DN 150 a plného potrubí PP DN 200, které jsou situovány podél severovýchodního okraje dálnice D49.
Trasa prvního sběrného drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 266,4 m a z plného
potrubí PP DN 200 délky 17,7 m, začíná výustním objektem VO 1 do bezejmenného pravostranného přítoku
Fryštáckého potoka (IDVT 10189110) na pozemku parc. č. 930/7 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu z plného
potrubí PP DN 200 pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 930/8, 1519, 1514, aţ do
šachty DŠ 7 na pozemku parc. č. 1518 v k. ú. Dolní Ves. Zde se drén rozděluje do dvou větví zhotovených
z děrovaného potrubí PVC DN 150. Trasa pravé větve pokračuje jihovýchodním směrem na pozemek parc. č. 1527
v k. ú. Dolní Ves, kde bude ukončena drenáţní šachtou DŠ 9. Trasa levé větve pokračuje severozápadním směrem
přes pozemek parc. č. 1514 aţ na pozemek parc. č. 1508 v k. ú. Dolní Ves, kde bude ukončena drenáţní šachtou
DŠ 10. Na záchytném drénu jsou umístěny 4 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800.
Tento drén nebyl dosud ani zčásti realizován, takţe v celém rozsahu bude zhotoven aţ na základě tohoto stavebního
povolení.
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Trasa druhého sběrného drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 247,2 m a z plného
potrubí PP DN 200 délky 116,3 m, začíná výustním objektem VO 2 do bezejmenného pravostranného přítoku
Fryštáckého potoka (IDVT 10189110) na pozemku parc. č. 1540 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu z plného
potrubí PP DN 200 pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 1539, 930/29, 930/33
v k. ú. Dolní Ves aţ po šachtu DŠ3 na pozemku parc. č. 1527 v k. ú. Dolní Ves. Od této šachty je sběrný drén
proveden z děrovaného potrubí PVC DN 150. Trasa drénu bude ukončena drenáţní šachtou DŠ 6 na pozemku parc.
č. 1527 v k. ú. Dolní Ves. Na záchytném drénu je umístěno 6 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí
DN 800.
Tento drén byl jiţ realizován v úseku od výustního objektu VO 2 (mimo tohoto výustního objektu) po šachtu DŠ 3.
Úsek od šachty DŠ 3 po šachtu DŠ 6 a výustní objekt VO 2 bude zhotoven aţ na základě tohoto stavebního
povolení.
Trasa třetího sběrného drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 282,2 m a z plného
potrubí PP DN 200 délky 99,3 m, začíná výustním objektem VO 3 do bezejmenného pravostranného přítoku
Fryštáckého potoka (IDVT 10189110) na pozemku parc. č. 1546 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu z plného
potrubí PP DN 200 pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 1545, 930/35, 930/37,
930/29, 930/33 v k. ú. Dolní Ves aţ po šachtu DŠ 1 na pozemku parc. č. 1534 v k. ú. Dolní Ves. Zde se drén
rozděluje do dvou větví zhotovených z děrovaného potrubí PVC DN 150. Trasa pravé větve pokračuje jihovýchodním
směrem po pozemku parc. č. 1534 v k. ú. Dolní Ves, kde je ukončena drenáţní šachtou DŠ 3. Trasa levé větve
pokračuje severozápadním směrem po pozemku parc. č. 1534 v k. ú. Dolní Ves, kde je ukončena zaslepením. Na
záchytném drénu jsou umístěny 3 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800.
Tento drén byl jiţ realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 3. Výustní objekt VO 3 bude zhotoven aţ
na základě tohoto stavebního povolení.
V trase dosud nerealizovaných drénů bude nejprve provedena průzkumná rýha se sklonem stěn 3:1, do které bude
následně uloţeno drenáţní potrubí s obsypem a dále zásyp zeminou se zpětným rozprostřením ornice. V případě, ţe
v místě průzkumné rýhy nebude výskyt stávajících drénů zjištěn, bude rýha pouze zpětně zasypána a trasa
navrţeného drénu bude úměrně zkrácena.
Na všech třech sběrných drénech je umístěno celkem 13 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN
800. Skruţe budou osazeny na základ z prostého betonu C12/15 tl. cca 100 mm, vybudovaný 300 mm pod úrovní
hlavníku drenáţe. Šachty budou vytaţeny nad terén o 100 – 500 mm pro zajištění viditelnosti při zemědělských
pracích na dotčených pozemcích. Výustní objekty budou opatřeny opevněním břehu rovnaninou z lomového
kamene. Meliorační potrubí hlavníku bude v místě vyústění do koryta vodního toku uloţeno na základ z lomového
kamene délky cca 500 mm, opevnění okolo potrubí hlavníku i protější břeh naproti vyústění bude opevněn
rovnaninou z lomového kamene dle výkresu vzorového příčného řezu. Opevnění bude provedeno v rozsahu 2 m od
osy zaústění na obě strany toku.
C 371.11 Úpravy meliorací – Fryštácký potok
S ohledem na konfiguraci terénu je tento objekt tvořen dvěma samostatnými sběrnými drény z děrovaného potrubí
PVC DN 150, které jsou situovány podél severovýchodního okraje dálnice D49.
Trasa prvního drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 152,5 m, začíná výustním
objektem VO 1 do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10207206) na pozemku parc. č.
930/57 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severozápadním směrem přes pozemek parc. č. 1421 na
pozemek parc. č. 1534 v k. ú. Dolní Ves, kde je ukončena drenáţní šachtou DŠ 2. Na záchytném drénu jsou
umístěny 2 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800.
Tento drén byl jiţ realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 1. Výustní objekt VO 1 bude zhotoven aţ
na základě tohoto stavebního povolení.
Trasa druhého drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 241,8 m, začíná výustním
objektem VO 2 do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10207206) na pozemku parc. č.
931/1 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č.
931/2, 1136 a 1135 v k. ú. Dolní Ves. Trasa je ukončena drenáţní šachtou DŠ 5 na pozemku parc. č. 1127 v k. ú.
Dolní Ves. Na záchytném drénu jsou umístěny 3 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800.
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Tento drén byl jiţ realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 2. Výustní objekt VO 2 bude zhotoven aţ
na základě tohoto stavebního povolení.
Na obou sběrných drénech je umístěno celkem 5 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800.
Skruţe jsou osazeny na základ z prostého betonu C12/15 tl. cca 100 mm, vybudovaný 300 mm pod úrovní hlavníku
drenáţe. Šachty jsou vytaţeny nad terén o 100 – 500 mm pro zajištění viditelnosti při zemědělských pracích na
dotčených pozemcích. Výustní objekty budou opatřeny opevněním břehu rovnaninou z lomového kamene.
Meliorační potrubí hlavníku bude v místě vyústění do koryta vodního toku uloţeno na základ z lomového kamene
délky cca 500 mm, opevnění okolo potrubí hlavníku i protější břeh naproti vyústění bude opevněn rovnaninou
z lomového kamene dle výkresu vzorového příčného řezu. Opevnění bude provedeno v rozsahu 2 m od osy zaústění
na obě strany toku.
C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves
S ohledem na konfiguraci terénu je tento objekt tvořen šesti samostatnými sběrnými drény z děrovaného potrubí
PVC DN 150 a plného potrubí PP DN 200, které jsou situovány podél severovýchodního okraje dálnice D49.
Trasa prvního drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 31,3 m, začíná výustním
objektem VO 6 do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10189110) na pozemku parc. č.
1143 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severním směrem na pozemek parc. č. 1139 v k. ú. Dolní
Ves, kde bude ukončena podzemním vtokovým objektem, tvořeným blokem ze štěrkodrti, v nejniţším místě výkopu
přeloţky vysokotlakého plynovodu C 505.
Tento drén byl jiţ realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 6. Výustní objekt VO 6 bude zhotoven aţ
na základě tohoto stavebního povolení.
Trasa druhého drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 120,5 m, začíná výustním
objektem VO 1 do Fryštáckého potoka (IDVT 10100525) na pozemku parc. č. 932/1 v k. ú. Dolní Ves. Následně
trasa drénu pokračuje severozápadním směrem postupně přes pozemky parc. č. 931/33, 931/32, 931/29, 1135 v k.
ú. Dolní Ves. Trasa bude ukončena drenáţní šachtou DŠ 1 na pozemku parc. č. 1127 v k. ú. Dolní Ves. Na
záchytném drénu jsou umístěny 2 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800.
Tento drén nebyl dosud ani zčásti realizován, takţe v celém rozsahu bude zhotoven aţ na základě tohoto stavebního
povolení.
Trasa třetího drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 188,8 m, začíná výustním
objektem VO 2 do Fryštáckého potoka (IDVT 10100525) na pozemku parc. č. 932/1 v k. ú. Dolní Ves. Následně
trasa drénu pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 932/4, 932/5, 932/6, 932/7, 1131
v k. ú. Dolní Ves. Trasa bude ukončena drenáţní šachtou DŠ 5 na pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Dolní Ves. Na
záchytném drénu jsou umístěny 4 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800.
Tento drén nebyl dosud ani zčásti realizován, takţe v celém rozsahu bude zhotoven aţ na základě tohoto stavebního
povolení.
Trasa čtvrtého sběrného drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 224,6 m a z plného
potrubí PP DN 200 délky 222,50 m, začíná výustním objektem VO 5 do otevřené svodnice podél polní cesty Dolní
Ves – Ţabárna na pozemku parc. č. 1215 v k. ú. Dolní Ves, následně odvádějící vody do Fryštáckého potoka (IDVT
10100525). Dále trasa drénu z plného potrubí PP DN 200 pokračuje severovýchodním směrem postupně přes
pozemky parc. č. 1157, 1160, 1154, 1145, 1142, 1141, 932/47, 932/48, 1133, aţ po šachtu DŠ 7 na pozemku parc.
č. 1129 v k. ú. Dolní Ves. Zde se drén rozděluje do dvou větví zhotovených z děrovaného potrubí PVC DN 150.
Trasa pravé větve pokračuje jihovýchodním směrem po pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Dolní Ves, kde je ukončena
drenáţní šachtou DŠ 8. Trasa levé větve pokračuje severozápadním směrem po pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Dolní
Ves, kde je ukončena šachtou DŠ 6. Na záchytném drénu jsou umístěny 4 ks typových drenáţních šachtic
z betonových skruţí DN 800.
Tento drén byl jiţ realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 5. Výustní objekt VO 5 bude zhotoven aţ
na základě tohoto stavebního povolení.
Trasa pátého drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 106,9 m, začíná výustním
objektem VO 3 do příkopu přeloţky polní cesty C164 Polní cesta Dolní Ves / Za humny na pozemku parc. č. 932/57
v k. ú. Dolní Ves. Dále trasa drénu pokračuje severozápadním směrem postupně přes pozemky parc. č. 341/2
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a 932/55 v k. ú. Dolní Ves. Trasa je ukončena drenáţní šachtou DŠ 9 na pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Dolní Ves.
Na záchytném drénu jsou umístěny 2 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800.
Tento drén byl jiţ realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 3. Výustní objekt VO 3 bude zhotoven aţ
na základě tohoto stavebního povolení.
Trasa šestého drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 189,5 m, začíná výustním
objektem VO 4 do Hornoveského potoka (IDVT 10204114) na pozemku parc. č. 180/28 v k. ú. Dolní Ves. Dále trasa
drénu pokračuje jihovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 180/29, 180/31, 180/1 a 89/1 v k. ú. Dolní
Ves. Trasa bude ukončena drenáţní šachtou DŠ 13 na pozemku parc. č. 818/28 v k. ú. Dolní Ves. Na záchytném
drénu jsou umístěny 3 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN 800.
Tento drén nebyl dosud ani zčásti realizován, takţe v celém rozsahu bude zhotoven aţ na základě tohoto stavebního
povolení.
V trase dosud nerealizovaných drénů bude nejprve provedena průzkumná rýha se sklonem stěn 3:1, do které bude
následně uloţeno drenáţní potrubí s obsypem a dále zásyp zeminou se zpětným rozprostřením ornice. V případě, ţe
v místě průzkumné rýhy nebude výskyt stávajících drénů zjištěn, bude rýha pouze zpětně zasypána a trasa
navrţeného drénu bude úměrně zkrácena.
Na všech šesti sběrných drénech je umístěno celkem 15 ks typových drenáţních šachtic z betonových skruţí DN
800. Skruţe jsou osazeny na základ z prostého betonu C12/15 tl. cca 100 mm, vybudovaný 300 mm pod úrovní
hlavníku drenáţe. Šachty jsou vytaţeny nad terén o 100 – 500 mm pro zajištění viditelnosti při zemědělských pracích
na dotčených pozemcích. Výustní objekty do vodních toků a otevřené svodnice budou opatřeny opevněním břehu
rovnaninou z lomového kamene. Meliorační potrubí hlavníku bude v místě vyústění do koryta vodního toku uloţeno
na základ z lomového kamene délky cca 500 mm, opevnění okolo potrubí hlavníku i protější břeh naproti vyústění
bude opevněn rovnaninou z lomového kamene dle výkresu vzorového příčného řezu. Opevnění bude provedeno
v rozsahu 2 m od osy zaústění po obou stranách toku. Výustní objekt VO 3 je zaústěn do odvodňovacího příkopu
přeloţky polní cesty C164 Polní cesta Dolní Ves / Za humny. Opevnění v tomto místě odpovídá řešení polní cesty –
vyústění je nad příkopovou tvárnici. Opevnění rovnaninou z lomového kamene dle výkresu vzorového příčného řezu
bude provedeno v rozsahu 2 m od osy zaústění na obě strany příkopu.

II. stanovuje podmínky pro dokončení stavby dodatečně povolené dle § 129 odst. 3 stavebního zákona a pro
její následné uţívání:

1. Stavba vodního díla bude dokončena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
vypracované Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) v březnu 2016; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky osobou nebo organizací oprávněnou k provádění vodních děl (dle
zvláštních předpisů).
3. Práce je třeba provádět se zvýšenou opatrností tak, aby bylo zabráněno znečištění podzemních a povrchových
vod. Zejména nesmí být prováděny opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými
látkami škodlivými vodám. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu.
Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Pracovníci provádějící organizace musí
být prokazatelně řádně poučeni.
4. Při realizaci stavby nutno dodrţet podmínky uvedené v následujících vyjádření účastníků řízení, jeţ jsou
nedílnou součástí projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby, vypracované Ing. Ivanou Novotnou
(ČKAIT 1000585) v březnu 2016, resp. její dokladové části „E“:
a)
b)
c)
d)

vyjádření Povodí Moravy, s.p., ze dne 29. 9. 2016 pod čj. PM048357/2016-203/Fi,
vyjádření Lesů České republiky, s.p., ze dne 15. 1. 2015 pod čj. LCR957/000124/2015,
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 21. 3. 2017 pod čj. 567262/17,
vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 18. 4. 2017 pod čj. H18502-16172870 a ze dne
8. 6. 2017 pod čj. H18502-16186494,
e) vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 19. 4. 2017 pod čj. 027308/2017/PT,
f) vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 3. 5. 2017 pod čj. 5001489108,
g) koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína ze dne 5. 5. 2017 pod čj. MMZL 55796/2017
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5. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu včetně přístupových komunikací. Veškeré
odpady vzniklé realizací stavby je nutno zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a změně dalších zákonů.
6. Po celou dobu stavby, aţ do její kolaudace, stavebník stanoví odborně způsobilou fyzickou, nebo právnickou
osobu – ekodozor (drţitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), která bude chránit zájmy ochrany
přírody.
7. Stavebník je povinen ve fázi výstavby sledovat výskyt zvláště chráněných druhů ţivočichů v prostoru staveniště
a v případě potřeby zajistit záchranný přenos těchto ţivočichů.
8. Stavebník je povinen ve fázi výstavby zabezpečovat ochranu obojţivelníků a plazů – odchytem z prostoru
staveniště odstraňovat náhodně se vyskytující jedince obojţivelníků, kteří sem budou migrovat na vznikající
vodní plochy (kaluţe, zaplavené koleje, apod.).
9. Při zjištění, ţe ve fázi výstavby dochází k narušení a zániku rozmnoţišť v okolí stavby (např. vlivem zvýšení
prašnosti, změnou vodního reţimu, zanášením sedimenty, zarůstáním, atd.), je stavebník povinen zajistit
vytvoření náhradních rozmnoţišť (drobné tůně).
10. V místě kříţení provizorních a staveništních komunikací s vodními toky je stavebník povinen zachovat
prostupnost migrační trasy pomocí minimálně jednoho propustku pro mokrou migrační cestu tokem a dvěma
propustky pro suchou migrační cestu podél břehů. Propustky je třeba kombinovat s dočasnými bariérami,
navádějící obojţivelníky a drobné ţivočichy k propustkům.
11. V průběhu výstavby je stavebník povinen důsledně dodrţovat monitoring podle projektu monitoringu ţivotního
prostředí (HBH Projekt spol. s r.o., 01/2015).
12. Stavebník zajistí, aby byly před započetím uţívání vodního díla provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštními předpisy a vyhotoveny následující doklady: doklad o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného
provedení stavby včetně identifikace parcel. Tyto doklady budou doloţeny k ţádosti o kolaudační souhlas.
13. Stavba vodního díla bude po celou dobu její ţivotnosti udrţována v řádném technickém stavu.
14. Jakýkoliv stavební zásah do vodního díla můţe být proveden pouze se souhlasem příslušného vodoprávního
úřadu.

III. stanovuje, ţe stavbu lze uţívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které v řízení zastupuje
společnost VIAPONT, s.r.o., IČ: 46995447, se sídlem Vodní 13, 602 00 Brno.
Odůvodnění:
Magistrát města Zlína, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, obdrţel dne 19. 11.
2015 podnět pana Miroslava Macha, zástupce spolku Egeria, z.s., IČ: 22892133, se sídlem Obchodní 1324, 765 02
Otrokovice, na prověření stavebních prací, které jsou prováděny v souvislosti se stavbou plynovodu a meliorací
v trase plánované rychlostní silnice R49 mezi Hulínem a Fryštákem, v lokalitě Kučovanice – Dolní Ves. Na základě
podnětu spolku Egeria provedl vodoprávní úřad místní šetření, které se uskutečnilo dne 23. 11. 2015. Během tohoto
šetření pracovníci vodoprávního úřadu zjistili, ţe v uvedené lokalitě skutečně probíhají stavební práce na realizaci
stavby přeloţky plynovodu, která souvisí se stavbou Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták (původně
označována jako rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták). Současně s plynovodem je prováděna stavba
drenáţního odvodňovacího systému, jehoţ konstrukce a trasa odpovídá stavebním objektům C 371.10 Úpravy
meliorací – Ţabárna, C 371.11 Úpravy meliorací – Fryštácký potok a C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves. Během
šetření bylo odhadnuto, ţe byla prakticky dokončena stavba odvodňovacího systému v rozsahu objektů C 371.10,
C 371.11 a významné části objektu C 371.12. Jedná se o úsek stavby mezi okrajem Dolní Vsi a zpevněnou
komunikací pod lokalitou Ţabárna, ve kterém jsou úpravy meliorací prováděny v souběhu s přeloţkou vysokotlakého
plynovodu. Sběrné drény jsou vyústěny do koryt vodotečí, potrubí v místech vyústění nebylo dosud opevněno.
Dne 21. 1. 2016 vodoprávní úřad obdrţel projektovou dokumentaci koncipovanou pro účely dodatečného povolení
stavby, zpracovanou Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) v lednu 2016. Z této dokumentace jednoznačně
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vyplývá, ţe jiţ byly dokončeny významné úseky odvodňovacího systému v rozsahu objektů C 371.10, C 371.11
a C 371.12. Důvodem urychlené realizace odvodňovacího systému bylo nutné řešení problému se zaplavováním
výkopů, prováděných v rámci řádně povolené stavby přeloţky plynovodu, vodou ze stávajícího melioračního
systému. Stavba byla realizována jen v nezbytně nutném rozsahu podél trasy přeloţky plynovodu.
Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 46 zák. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájil z moci
úřední oznámením ze dne 15. 3. 2016 pod čj. MMZL 34438/2016 OŢPaZ-3 řízení o odstranění výše uvedené stavby.
Současně na základě § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, stavebníka upozornil na moţnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení ţádost o dodatečné
povolení stavby. Za pouţití § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
povaţován za okamţik zahájení řízení o odstranění stavby datum doručení tohoto oznámení účastníkovi řízení podle
§ 27 odst. 1 písm. b) správního řádu. Oznámení bylo doručeno dne 16. 3. 2016.
Ţádost o dodatečné povolení stavby ze dne 8. 4. 2016 vodoprávní úřad obdrţel dne 13. 4. 2016. Vzhledem ke
skutečnosti, ţe ţádost o dodatečné povolení stavby nebyla doloţena všemi potřebnými náleţitostmi tak, aby mohla
být kladně vyřízena, byl vodoprávní úřad nucen řízení ještě před oznámením o jeho zahájení přerušit. Chybějícím
dokladem bylo závazné stanovisko k ověření souladu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní
prostředí vydaného dle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů. Stavebník vodoprávnímu úřadu společně se zdůvodněním doloţil kopii dokumentu, kterým bylo
Ministerstvo ţivotního prostředí jiţ v průběhu roku 2015 poţádáno o vydání výše uvedeného dokladu.
Řízení bylo přerušeno usnesením ze dne 28. 4. 2016 pod čj. MMZL 48089/2016 OŢPaZ-9 současně s výzvou
adresovanou stavebníkovi (ţadateli) k odstranění nedostatku ţádosti ve lhůtě do 28. 4. 2017.
Záměr stavby úprav stávajících melioračních prvků v lokalitách Kučovanice, Ţabárna, Fryštácký potok a Dolní Ves,
který je předmětem řízení o dodatečném povolení stavby, je součástí prioritního dopravního záměru a byl posouzen
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na ţivotní prostředí, podle ustanovení § 23a zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, bylo vydáno příslušným úřadem - Ministerstvem ţivotního
prostředí dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16. Úplný text tohoto závazného stanoviska, včetně dokumentů
pořízených v průběhu posuzování, byl v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšen na úřední desce Ministerstva ţivotního prostředí. V elektronické
podobě jsou tyto dokumenty zveřejněny na těchto stránkách: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP001X.
Toto stanovisko včetně aktualizované verze projektové dokumentace, zpracované Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT
1000585) v březnu 2016, vodoprávní úřad obdrţel dne 25. 4. 2017, čímţ došlo k odstranění nedostatku ţádosti ze
dne 13. 4. 2016. Vodoprávní úřad proto pokračoval v navazujícím řízení o dodatečném povolení stavby, vedeném
podle § 110 aţ 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 9b aţ 9d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
vydáním oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla.
Magistrát města Zlína, OŢPaZ, oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla dne 8. 6. 2017
pod čj. MMZL 48089/2016 OŢPaZ-28 a současně nařídil v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 49 odst. 1
správního řádu neveřejné ústní jednání spojené s místním šetřením v dané věci, které se uskutečnilo dne 28. 7.
2017 na místě stavby.
Současně s oznámením byli účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost (ve smyslu § 3 zákona č. 100/2001 Sb., v
platném znění) upozorněni, ţe se mohou v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu seznámit s podklady pro vydání
rozhodnutí v navazujícím řízení u Magistrátu města Zlína, Odboru ţivotního prostředí a zemědělství. Právo
nahlédnout do spisu navazujícího řízení mohli účastníci řízení realizovat na Odboru ţivotního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421 (dříve budova pojišťovny), 3. patro, kancelář č. 324, v pondělí a ve středu
v době od 8.00 do 17.00 hod., v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě. Kaţdý měl právo nahlíţet do spisu a činit
si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Veřejnost (ve smyslu § 3 písm. h) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění) byla v rámci oznámení informována, ţe
můţe v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky veřejnosti bylo moţné uplatnit ve lhůtě do 30
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dnů ode dne zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, které byly obsahem
oznámení o zahájení řízení a jeho příloh.
V rámci oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodoprávní úřad dále informoval, ţe účastníkem
řízení se můţe stát téţ obec dotčená záměrem a právnická osoba soukromého práva, jejímţ předmětem činnosti je
podle zakladatelského právního jednání ochrana ţivotního prostředí nebo veřejného zdraví a jejíţ hlavní činností
není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení,
nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemţ podpisy musí být doloţeny na podporující listině
splňující náleţitosti § 9e zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Tyto subjekty se mohly stát účastníkem řízení,
pokud by se podáním písemného oznámení přihlásily Magistrátu města Zlína, Odboru ţivotního prostředí
a zemědělství, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, které byly obsahem oznámení o zahájení řízení a jeho příloh.
Účastníci řízení mohli, dle § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, uplatnit
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloţené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba (účastník řízení z řad dotčené veřejnosti),
která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g), mohla ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu,
v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehoţ ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá. Účastník řízení byl ve svých námitkách povinen uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se
nepřihlíţí.
Dle § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se nepřihlíţí také k námitkám
účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při
vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.
Vodoprávní úřad v rámci oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby výslovně upozornil, ţe všechny
námitky a připomínky účastníků řízení (mimo veřejnosti ve smyslu § 3 písm. h) zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění) k projednávané záleţitosti bylo moţno podat nejpozději do skončení ústního jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto (§ 112 odst. 1 stavebního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu). Účastníci řízení byli dále upozorněni,
ţe řízení bude ukončeno vydáním rozhodnutí ve věci samé v zákonné lhůtě stanovené v ustanovení § 115 odst. 11
vodního zákona ve spojení s ustanovením § 71 správního řádu. Tímto byli účastníci řízení poučeni, ţe by měli svá
vyjádření a další návrhy uplatnit bezodkladně po obdrţení oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení
stavby.
Dále v rámci oznámení vodoprávní úřad upozornil, ţe odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení
můţe podat také právnická osoba soukromého práva, jejímţ předmětem činnosti je podle zakladatelského právního
jednání ochrana ţivotního prostředí nebo veřejného zdraví a jejíţ hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná
činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy
nejméně 200 osob, přičemţ podpisy musí být doloţeny na podporující listině splňující náleţitosti § 9e zákona č.
100/2001 Sb., v platném znění, a to i v případě, ţe nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění výše
uvedených podmínek musí právnická osoba doloţit v podání písemného oznámení, kterým se právnická osoba
přihlašuje k řízení nebo v odvolání.
Navazující řízení se dle § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, vţdy povaţuje za řízení s velkým
počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Z uvedeného důvodu je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou
veřejné vyhlášky. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu
orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě.
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla ze dne 8. 6. 2017 pod čj. MMZL 48089/2016
OŢPaZ-28 se povaţuje za doručené uplynutím lhůty patnácti dnů od jeho vyvěšení na úřední desku, provedeného v
souladu s § 25 odst. 2 správního řádu. Za den vyvěšení se povaţuje den, kdy bylo doručované oznámení vyvěšeno
na elektronickou úřední desku Magistrátu města Zlína. Při počítání lhůty 15 dnů od vyvěšení, po jejímţ uplynutí se
povaţuje písemnost za doručenou, se nepouţil § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu, podle něhoţ připadne-li konec
lhůty na den volna, je posledním dnem lhůty nejbliţší pracovní den, ani § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu, podle
něhoţ se do lhůty nezapočítává den začátku lhůty. Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby bylo
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na elektronickou úřední desku Magistrátu města Zlína vyvěšeno dne 9. 6. 2017. Tento den se tedy povaţuje za
okamţik zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, které jsou jeho součástí.
Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků na počátku řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla v souladu
s ustanovením § 27 správního řádu, § 115 odst. 1 vodního zákona, ustanovením § 109 stavebního zákona a dle § 9c
zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a stanovil, ţe dle:
§ 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení ţadatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které v řízení zastupuje
společnost VIAPONT, s.r.o., IČ: 46995447, se sídlem Vodní 13, 602 00 Brno.
§ 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) stavebního zákona jsou účastníky řízení:
- vlastníci dotčených pozemků nebo staveb na nich, můţe-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo
dotčeno a ten, kdo má k dotčenému pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, můţe-li být toto právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
Adamík Vladislav, Záhumenní 117, 76316 Lukoveček, Baldreich Ladislav Ing., Jílová 4568, 76005 Zlín, Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Ţiţkov, Dlabaja Aleš, čp. 93, 76345
Březůvky, Doleţel Josef Ing., 2. května 4100, 76001 Zlín, Doleţel Josef, Dolnoveská 60, Dolní Ves, 76316 Fryšták,
Doleţelová Jana, Dolnoveská 60, Dolní Ves, 76316 Fryšták, E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, Fišerová Irena Bc., náměstí Míru 21, 76316 Fryšták, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001
Ústí nad Labem, Horák Petr Mgr., Lohniského 899/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5, Horáková Libuše Ing., Na Hamrech
841, 54701 Náchod, Hurtová Pavla, Dolnoveská 109, Dolní Ves, 76316 Fryšták, Jadrníček Mojmír Ing., č.p. 398,
76361 Ţlutava, Kasala Lubomír, Dolnoveská 116, Dolní Ves, 76316 Fryšták, Kolařík Vladimír, Ţabárna 175, Dolní
Ves, 76316 Fryšták, Končák Stanislav, Ţabárna 371, 76316 Fryšták, Končáková Alena, Ţabárna 371, 76316 Fryšták,
Konečný Josef Ing., Šrámkova 481, Malenovice, 76302 Zlín, Konečný Zdeněk, Ţabárna 203, Dolní Ves, 76316
Fryšták, Langerová Radka, Hornoveská 33, Horní Ves, 76316 Fryšták, Město Fryšták, náměstí Míru 43, 76316
Fryšták, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1, Petráš Milan, Přehradní 361, 76316
Fryšták, Petrášová Regina, Dolní Ves 36, 76316 Fryšták, Raška Stanislav, Souhrady 59, 76316 Fryšták, Reimerová
Jarmila, Zlínská 928/32, 76901 Holešov, Šantavý Jaroslav, Dolnoveská 68, Dolní Ves, 76316 Fryšták, Šantavý Jiří,
Jiráskova 1335, 76502 Otrokovice, Zapletal Tomáš, K Pivovaru 403, 76317 Lukov, Zátopek Antonín Ing., Nad
Stráněmi 4687, 76005 Zlín, Zavrtálek Milan Ing., Nivy II 4386, 76001 Zlín, Zemědělské druţstvo vlastníků Fryšták,
Holešovská 166, 76316 Fryšták.
- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich, můţe-li být jejich vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, můţe-li být toto
právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
parc. č. 1388/10, 1388/12, 1388/14, 1388/15, 1388/16, 1388/17, 1388/22, 1388/32, 1388/33, 1388/35, 1388/36,
2097, 2108 v k. ú. Racková
parc. č. 21/1, 180/25, 180/27, 180/32, 180/33, 180/34, 180/36, 339, 341/1, 348, 818/8, 818/85, 929/113, 929/137,
929/121, 929/127, 929/128, 929/138, 929/141, 929/142, 930/4, 930/6, 930/9, 930/10, 930/11, 930/12, 930/13,
930/14, 930/26, 930/27, 930/28, 930/34, 930/36, 930/42, 930/43, 930/44, 930/46, 930/51, 930/52, 930/82, 930/84,
930/96, 930/97, 931/3, 931/4, 931/5, 931/6, 931/7, 931/8, 931/20, 931/21, 931/22, 931/24, 931/25, 931/30, 931/31,
931/35, 931/36, 932/2, 932/3, 932/8, 932/9, 932/10, 932/11, 932/14, 932/43, 932/44, 932/46, 940/45, 932/42, 932/49,
932/50, 932/51, 932/52, 932/53, 932/54, 932/55, 932/56, 932/58, 932/60, 932/61, 932/79, 936/4, 1099, 1116, 1123,
1124, 1125, 1128, 1130, 1132, 1134, 1150, 1166, 1167, 1169, 1170, 1497, 1499, 1507, 1522, 1529, 1530, 1537,
1538, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1548, 1549, 1553 v k. ú. Dolní Ves.
- správci dotčených vodních toků: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, Povodí
Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 60175 Brno.
- vlastníci dotčené technické infrastruktury (inţenýrských sítí): GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno, RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A.Gerstnera 205/16, 370 49 České Budějovice, E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Ţiţkov.
- dotčená veřejnost ve smyslu § 3 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění: Egeria, z.s., Miroslav Mach,
Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice (přihlášen dne 4. 5. 2016).

Rozhodnutí č. 125

Strana 9 (celkem 14)

Dotčené orgány:
Ministerstvo ţivotního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Magistrát města Zlína, Odbor ţivotního prostředí a
zemědělství (OŢPaZ).
Vzhledem k rozsahu některých dotčených pozemků byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti pouze majitelé
sousedních pozemků v bezprostřední blízkosti stavby.
Během místního šetření dne 28. 7. 2017 bylo ověřeno, ţe dosud realizovaná část stavby vodního díla odpovídá
předloţené dokumentaci. Šetření bylo ukončeno se závěrem, ţe vodoprávní úřad vydá dodatečné povolení stavby.
Stavební zákon výslovně stanoví, ţe stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního
úřadu, vyţadovaného stavebním zákonem, anebo v rozporu s ním, musí být odstraněny. Stavební (vodoprávní) úřad
tak neučiní jen při splnění všech zákonných podmínek, coţ musí stavebník nebo vlastník stavby v rámci řízení
prokázat.
Podle ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona se v řízení o odstranění stavby postupuje podle § 111 aţ 115 stavebního
zákona, tedy obdobně jako ve standardním stavebním řízení. Vodoprávní úřad proto v provedeném řízení
přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a zjistil, ţe jejím uskutečněním nebyly ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy. Vlastník stavby v průběhu řízení prokázal, ţe stavba není v rozporu s ustanoveními
§ 129 odst. 2 stavebního zákona, konkrétně pak prokázal, ţe tato:
1) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací
a s územním opatřením o stavební uzávěře,
2) není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
3) není v rozporu s obecnými poţadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním
předpisem,
a proto ji lze dodatečně povolit.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poţadavky na výstavbu a byla vypracována projektantem,
který prokázal oprávnění k projektování. Vlastník stavby v souladu se stavebním zákonem poţádal o dodatečné
povolení stavby, předloţil podklady ve stejném rozsahu jako k ţádosti o stavební povolení a podle ust. § 129 odst. 2
stavebního zákona prokázal, ţe stavbu lze dodatečně povolit. Vodoprávní zajistil vzájemný soulad předloţených
závazných stanovisek dotčených orgánů vyţadovaných zvláštními předpisy a v průběhu řízení neshledal důvody,
které by bránily dodatečnému povolení stavby.
Souhlasné (pozitivní) závazné stanovisko Ministerstva ţivotního prostředí k ověření změn prioritního dopravního
záměru (verifikační stanovisko „coherence stamp“), které by mohly mít významný negativní vliv na ţivotní prostředí,
podle § 23a odst. 8 a § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve
vztahu k závaznému stanovisku k vlivům prioritního dopravního záměru na ţivotní prostředí, vydanému dle § 23a
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16 („prioritního stanoviska“), bylo vydáno dne
11. 7. 2017 pod čj. MZP/2017/710/28 a vodoprávní úřad jej obdrţel dne 19. 7. 2017.
Vodoprávní úřad posoudil výstupy z obou fází procesu EIA (prioritní a pozitivní verifikační stanovisko Ministerstva
ţivotního prostředí) a do podmínek pro dokončení stavby dodatečně povolené dle § 129 odst. 3 stavebního zákona
a pro její následné uţívání, stanovených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, převzal opatření, stanovená
v závazném stanovisku Ministerstva ţivotního prostředí k vlivům prioritního dopravního záměru na ţivotní prostředí,
ze dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16. Převzata byla pouze opatření, která jsou relevantní k předmětu
stavebního povolení, tedy ke stavebním objektům úprav melioračních prvků. Konkrétně byla převzata opatření pro
fázi výstavby, uvedená pod body 8 – 13 stanoviska Ministerstva ţivotního prostředí. Tato opatření byla do rozhodnutí
o dodatečném povolení stavby zapracována ve formě podmínek č. 6 – 11. Jedná se o uloţení povinnosti
stavebníkovi, aby stanovil odborně způsobilou osobu, která bude ve fázi výstavby chránit zájmy ochrany přírody
(podmínka č. 6 (vycházející z opatření MŢP č. 8)), aby sledoval výskyt zvláště chráněných druhů ţivočichů v prostoru
staveniště a v případě potřeby zajistil jejich záchranný přenos (podmínka č. 7 (vycházející z opatření MŢP č. 9)), aby
zabezpečil ochranu obojţivelníků a plazů jejich odchytem (podmínka č. 8 (vycházející z opatření MŢP č. 10)), aby
zajistil vytvoření případných náhradních rozmnoţišť (podmínka č. 9 (vycházející z opatření MŢP č. 11)), aby zachoval
prostupnost migrační trasy v místě kříţení provizorních komunikací s vodními toky (podmínka č. 10 (vycházející
z opatření MŢP č. 12)) a aby v průběhu stavby dodrţoval monitoring ţivotního prostředí dle projektu (podmínka č. 11
(vycházející z opatření MŢP č. 13)).
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Vodoprávní úřad po posouzení všech opatření, stanovených v závazném stanovisku Ministerstva ţivotního prostředí
k vlivům prioritního dopravního záměru na ţivotní prostředí, ze dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16, konstatuje,
ţe opatření č. 1 – 3 pro fázi přípravy stavby nejsou relevantní pro dodatečné stavební povolení úpravy melioračních
prvků, spadajícího jiţ do fáze výstavby. Tato opatření se týkají zpracování projektu a realizace monitoringu hluku
ještě před zahájením výstavby dálnice a projekčního řešení mostních objektů.
Opatření Ministerstva ţivotního prostředí č. 4 – 7 pro fázi výstavby a opatření č. 14 – 17, stanovená pro fázi provozu
stavby, jsou sice pro fázi, ve které se řeší dodatečné stavební povolení relevantní, avšak se tato opatření přímo
netýkají předmětu stavebního povolení (stavebních objektů úprav melioračních prvků). Povolované stavební objekty
úpravy melioračních prvků jsou samostatně funkčními objekty, které jsou zcela nezávislé na realizaci a funkci
ostatních objektů stavby dálnice.
Opatření pro fázi výstavby č. 4 řeší výhradně realizaci technických protihlukových konstrukcí dálnice. Opatření č. 5
řeší technické provedení úprav koryt vodních toků, které budou předmětem budoucího samostatného řízení
o povolení stavby vodoprávním úřadem. Navrţené konstrukce opevnění výustních objektů melioračních prvků do
vodních toků jsou konstrukčně v souladu s tímto opatřením. Opatření č. 6 se týká výhradně stavební úpravy kříţení
trasy vtl. plynovodu s korytem vodního toku. Opatření č. 7 řeší monitoring podzemních vod v pásmech hygienické
ochrany vodních zdrojů Zahnašovice a Holešov, které do řešeného území v tomto řízení nijak nezasahují.
Opatření Ministerstva ţivotního prostředí pro fázi provozu stavby č. 14 řeší případné omezení tranzitní dopravy
z důvodu časové souběţnosti uvádění jednotlivých úseků dálnice do provozu a s provozem melioračních prvků nijak
nesouvisí. Opatření č. 15 a č. 16 ukládají povinnost měření a vyhodnocení hlukového zatíţení v období uvedení
dálnice do provozu, které opět s provozem melioračních prvků nesouvisí. Závěrečné opatření č. 17 nařizuje
sledování přímého vlivu provozu dopravy na komunikaci a okolní biotopy, coţ nemá ţádnou souvislost s provozem
melioračních zařízení.
Z těchto důvodů nebyla výše vyjmenovaná opatření Ministerstva ţivotního prostředí do podmínek rozhodnutí
o dodatečném povolení stavby převzata.
Před vydáním tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad neobdrţel ţádné námitky účastníků řízení, ani ţádné připomínky
veřejnosti, se kterými je povinen se dle § 9c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí,
v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádat.
Z těchto důvodů vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Ţádost byla doloţena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:
1.
2.
3.
4.
5.

projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) v březnu 2016,
plnou mocí k zastupování ze dne 21. 1. 2015,
výpisy z KN, snímkem z pozemkové mapy a informací o sousedních parcelách,
smlouvami o právu stavby na dotčených pozemcích,
rozhodnutím stavebního úřadu Městského úřadu Holešov o umístění stavby ze dne 15. 11. 2004 pod čj.
SŘ/9909/2004/Sa,
6. souhlasným vyjádřením stavebního úřadu Městského úřadu Holešov podle § 15 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ze dne 6. 4. 2016 pod čj. HOL-7246/2016/SÚ/RS,
7. závazným stanoviskem Ministerstva ţivotního prostředí k vlivům prioritního dopravního záměru na ţivotní
prostředí, ze dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16,
8. usnesením Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 30. 11. 2016 pod čj. 83639/ENV/16 o opravě prioritního
stanoviska,
9. Ţádostí Ředitelství silnic a dálnic ČR o ověření změn prioritního dopravního záměru ze dne 18. 4. 2017 pod čj.
9805/2017-11400,
10. vyjádřením Povodí Moravy, s.p., ze dne 29. 9. 2016 pod čj. PM048357/2016-203/Fi,
11. vyjádřením Lesů České republiky, s.p., ze dne 15. 1. 2015 pod čj. LCR957/000124/2015,
12. vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 21. 3. 2017 pod čj. 567262/17,
13. vyjádřením společnosti E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 18. 4. 2017 pod čj. H18502-16172870 a ze dne 8. 6. 2017
pod čj. H18502-16186494,
14. vyjádřením společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 19. 4. 2017 pod čj. 027308/2017/PT,
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15. vyjádřením společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 3. 5. 2017 pod čj. 5001489108,
16. koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Zlína ze dne 5. 5. 2017 pod čj. MMZL 55796/2017
a ze dne 20. 12. 2013 pod čj. MMZL 94304/2013,
17. informací Ředitelství silnic a dálnic ČR o nabytí právních mocí výjimek vydaných podle zákona č. 114/1992 Sb.,
ze dne 7. 6. 2017 pod čj. SZ2883/17/ÚV,
18. Souhlasným závazným stanoviskem Ministerstva ţivotního prostředí k ověření změn prioritního dopravního
záměru ze dne 11. 7. 2017 pod čj. MZP/2017/710/28.
C 371.9 Úpravy meliorací – Kučovanice
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic:

počátek konec -

C 371.10 Úpravy meliorací – Ţabárna
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (1. drén): počátek konec pravé větve konec levé větve Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (2. drén): počátek konec Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (3. drén): počátek konec pravé větve konec levé větve C 371.11 Úpravy meliorací – Fryštácký potok
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (1. drén): počátek konec Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (2. drén): počátek konec C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (1. drén): počátek konec Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (2. drén): počátek konec Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (3. drén): počátek konec Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (4. drén): počátek konec pravé větve konec levé větve Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (5. drén): počátek konec Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (6. drén): počátek konec -

X 1158676; Y 521646
X 1158041; Y 521983.
X 1158718; Y 521637
X 1158837; Y 521510
X 1158633; Y 521639.
X 1159107; Y 521362
X 1158840; Y 521506.
X 1159159; Y 521271
X 1159164; Y 520996
X 1159050; Y 521253.
X 1159207; Y 520839
X 1159168; Y 520986.
X 1159205; Y 520834
X 1159263; Y 520604.
X 1159398; Y 520693
X 1159367; Y 520687.
X 1159338; Y 520506
X 1159267; Y 520602.
X 1159333; Y 520501
X 1159381; Y 520335.
X 1159650; Y 520323
X 1159503; Y 520127
X 1159389; Y 520320.
X 1159569; Y 520028
X 1159510; Y 520116.
X 1159610; Y 519900
X 1159693; Y 519736.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí či řízení, jeţ mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu
města Zlína, Odboru ţivotního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního
řádu odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. K novým skutečnostem a k návrhům na
provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li
o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, ţe mu nebylo umoţněno
učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení můţe podat také právnická osoba soukromého práva,
jejímţ předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana ţivotního prostředí nebo veřejného
zdraví, a jejíţ hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem
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zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemţ podpisy musí být
doloţeny na podporující listině splňující náleţitosti § 9e zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (dotčená veřejnost
podle § 3 písm. i) bodu 2), a to i v případě, ţe nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění výše uvedených
podmínek musí právnická osoba doloţit v podání písemného odvolání.
Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, se můţe ţalobou
domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto
rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, ţe dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má
práva, na kterých můţe být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena. O ţalobách proti rozhodnutím
vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy ţaloba došla soudu. Soud i bez návrhu
rozhodne o přiznání odkladného účinku ţalobě nebo o předběţném opatření podle soudního řádu správního. Soud
přizná ţalobě odkladný účinek nebo nařídí předběţné opatření, hrozí-li nebezpečí, ţe realizací záměru můţe dojít
k závaţným škodám na ţivotním prostředí.

Ing. Petr Kupský
odborný referent oddělení vodního hospodářství

- otisk úředního razítka -

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení :………………………….

Datum sejmutí: ….…..……………………………..

Rozdělovník:
1/ Účastníci řízení dle § 27 odst.1 spr. řádu o povolení stavby:
VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno
2/ Účastníci řízení dle § 27 odst.2 spr. řádu o povolení stavby, jimţ je doručováno formou veřejné vyhlášky:
Adamík Vladislav, Záhumenní 117, 76316 Lukoveček
Baldreich Ladislav Ing., Jílová 4568, 76005 Zlín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Ţiţkov
Dlabaja Aleš, č.p. 93, 76345 Březůvky
Doleţel Josef Ing., 2. května 4100, 76001 Zlín
Doleţel Josef, Dolnoveská 60, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Doleţelová Jana, Dolnoveská 60, Dolní Ves, 76316 Fryšták
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 205/16, 370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Egeria, z.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
Fišerová Irena Bc., náměstí Míru 21, 76316 Fryšták
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
Horák Petr Mgr., Lohniského 899/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5
Horáková Libuše Ing., Na Hamrech 841, 54701 Náchod
Hurtová Pavla, Dolnoveská 109, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Jadrníček Mojmír Ing., č.p. 398, 76361 Ţlutava
Kasala Lubomír, Dolnoveská 116, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Kolařík Vladimír, Ţabárna 175, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Končák Stanislav, Ţabárna 371, 76316 Fryšták
Končáková Alena, Ţabárna 371, 76316 Fryšták
Konečný Josef Ing., Šrámkova 481, Malenovice, 76302 Zlín
Konečný Zdeněk, Ţabárna 203, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Langerová Radka, Hornoveská 33, Horní Ves, 76316 Fryšták
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Město Fryšták, náměstí Míru 43, 76316 Fryšták
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1
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Petráš Milan, Přehradní 361, 76316 Fryšták
Petrášová Regina, Dolní Ves 36, 76316 Fryšták
Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 60175 Brno
Raška Stanislav, Souhrady 59, 76316 Fryšták
Reimerová Jarmila, Zlínská 928/32, 76901 Holešov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
Šantavý Jaroslav, Dolnoveská 68, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Šantavý Jiří, Jiráskova 1335, 76502 Otrokovice
Zapletal Tomáš, K Pivovaru 403, 76317 Lukov
Zátopek Antonín Ing., Nad Stráněmi 4687, 76005 Zlín
Zavrtálek Milan Ing., Nivy II 4386, 76001 Zlín
Zemědělské druţstvo vlastníků Fryšták, Holešovská 166, 76316 Fryšták
Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům:
parc. č. 1388/10, 1388/12, 1388/14, 1388/15, 1388/16, 1388/17, 1388/22, 1388/32, 1388/33, 1388/35, 1388/36, 2097, 2108 v k.
ú. Racková
parc. č. 21/1, 180/25, 180/27, 180/32, 180/33, 180/34, 180/36, 339, 341/1, 348, 818/8, 818/85, 929/113, 929/137, 929/121,
929/127, 929/128, 929/138, 929/141, 929/142, 930/4, 930/6, 930/9, 930/10, 930/11, 930/12, 930/13, 930/14, 930/26, 930/27,
930/28, 930/34, 930/36, 930/42, 930/43, 930/44, 930/46, 930/51, 930/52, 930/82, 930/84, 930/96, 930/97, 931/3, 931/4, 931/5,
931/6, 931/7, 931/8, 931/20, 931/21, 931/22, 931/24, 931/25, 931/30, 931/31, 931/35, 931/36, 932/2, 932/3, 932/8, 932/9,
932/10, 932/11, 932/14, 932/43, 932/44, 932/46, 940/45, 932/42, 932/49, 932/50, 932/51, 932/52, 932/53, 932/54, 932/55,
932/56, 932/58, 932/60, 932/61, 932/79, 936/4, 1099, 1116, 1123, 1124, 1125, 1128, 1130, 1132, 1134, 1150, 1166, 1167, 1169,
1170, 1497, 1499, 1507, 1522, 1529, 1530, 1537, 1538, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1548, 1549, 1553 v k. ú. Dolní Ves.
3/ Dotčené orgány:
Ministerstvo ţivotního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Magistrát města Zlína, OŢPaZ
4/ Veřejnost ve smyslu § 3 písm. i) odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Na vědomí (obyčejně):

Magistrát města Zlína – PODATELNA - s ţádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení
potvrzené kopie zpět
Obec Racková - s ţádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět
Město Fryšták - s ţádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Přílohy:
1. Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva ţivotního prostředí k ověření změn prioritního dopravního záměru ze dne 11. 7.
2017 pod čj. MZP/2017/710/28.

Vypraveno dne:
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