
 
 
 

 

Odbor: 
Oddělení: 
 
Oprávněná úřední osoba: 
Telefon.: 
E-mail: 

Odbor životního prostředí 
Oddělení ochrany vod a prostředí – 
vodoprávní úřad  
Ing. Opršal Josef 
573321329 
josef.oprsal@mesto-kromeriz.cz 

 
 
 
 
          Viz rozdělovník 

Sp.zn.: 08/231/097399/2021/Opr  
Č.j. : MeUKM/000156/2022  
Datum 17.01.2022  
Počet stran: 7  

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

  

Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 10 a § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 
15.11.2021 podal Městys Litenčice, IČO 00287431, Litenčice č.p. 97, 768 13  Litenčice, 
kterého zastupuje na základě písemné plné moci Ing.arch. DRECHSLER MILAN, Ing. 
arch.Drechsler Milan_, IČO 73843903, Dr. Bukovského č.p. 315/3, 682 01  Vyškov (dále jen 
"žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 
Vydává podle § 15 vodního zákona a §  115 odst.1  stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu  

I.  

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 

ke stavbě vodního díla: 

„Základní technická vybavenost pro výstavbu RD Litenčice – Lokalita pod hřištěm“ 

(dále jen "stavba") na pozemcích  parc. č. 1499/4,  1499/6, 1499/39, 1549/1,  2721, 2723, 2726,  
3375, 3396, 3397, 3398 v katastrálním území Litenčice. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

ČHP 4-15-03—0310-0-00 

Orientační poloha (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému JTSKP) 

Začátek lokality:                   Konec lokality: 

X= 1164431,75                       X= 1176867,94 

Y= 554260,07                         Y= 554374,87 



 

 

Stavební objekty: 

SO.01 Vodovod 

SO.02 Splašková kanalizace 

SO.02A Přípojky splaškové kanalizace 

SO.03 Dešťová kanalizace 

SO.03A Přípojky dešťové kanalizace. 

 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

SO.01 Vodovod 

Celková délka vodovodního potrubí bude 232 m. Vodovod bude z potrubí HDPE PE100 RC DN 
100 a bude napojený  přímo na stávající vodovod  LT DN 100. Na trase je navržen jeden 
podzemní hydrant H, 2x odkalovací souprava, 1x odvzdušňovací souprava. 

SO.02 Splašková kanalizace 

Splašková  kanalizace je navržena pod nově navrženou obecní komunikací . Je navržena 
z materiálu PP SN10 DN 250 po celé délce a je rozdělena do dvou stok S1 a S2.S1 bude mít 
délku 210,61 m a S2 bude délku 10,29 m. Celková délka kanalizace bude 220,9 m.Na 
kanalizaci bude 9 kusů revizních šachet  betonových PREFA DN 1000, které budou osazeny na 
štěrkovém  podloží tl.150 mm. Pod štěrkovým podložím bude 200 mm hutněného makadamu. 
Šachtové poklopy budou z třídy D 400.V případě, že dojde k povolení rodinných domů dřív než  
bude v provozu nová obecní splašková kanalizace, budou u rodinných domů vybudovány jímky 
na vyvážení a po vybudování splaškové kanalizace budou tyto domy přepojeny na novou 
splaškovou kanalizaci.  

SO.02A Přípojky splaškové kanalizace 

V kanalizaci budou osazeny 5x odbočky  250/150 – 45o, na které se tyto přípojky osadí.3x 
budou přípojky napojeny do revizní šachty. Celková délka přípojek pro rodinné domy RD1 až 
RD8 bude 59,2 m. 

SO.03 Dešťová kanalizace 

Dešťová  kanalizace je dělená do dvou stok D1 a D2. Stoka D1 odvádí dešťové vody 
z komunikace podél výstavby nových rodinných domů. Stoka D2 bude odvádět dešťové vody ze 
střech budoucích rodinných domů.  Obě stoky budou ústit do nově navrženého  vsakovacího 
průlehu s havarijním přepadem do DVT Litavka ID 10194960. Dešťová kanalizace bude 
z materiálu PP SN 10 DN 250 po celé délce. Na dešťové kanalizaci budou osazeny 3 revizní 
šachty DN 100 PREFA, 7 kusů plastových šachet  DN 600, 2 kusy uličních vpustí  PREFA DN 
500 Na trase budou vysazené odbočky  pro přípojky k rodinným domům a uliční vpusti  2 ks- 
250/150-45o. Dvakrát proběhne napojení přímo do šachty. Na stoce D2 budou bezpečnostní 
přepady budoucích rodinných domů  napojené přímo  do revizních plastových šachet. Stoka D1 
bude mít délku 75,24 m. Stoka D2 bude mít délku 166,33 m. Celková délka dešťové kanalizace 
bude 241,57 m. Betonové revizní šachty  PREFA DN 1000 i plastové šachty DN 600 budou 
osazeny na štěrkovém  podloží tl.150 mm. Pod štěrkovým podložím bude 200 mm hutněného 
makadamu. Uliční vpusti budou osazeny litinovou mříží, kalovým košem, kalovým dnem. Budou 
osazeny na vrstvu hutněného drceného kameniva 8/16 mm  o tloušťce 100 mm , která bude na 
vrstvě  hutněného štěrku  32/63 mm tloušťky  150 mm. 

 



 

 

SO.03A Přípojky dešťové kanalizace. 

Přípojky budou sloužit  jako bezpečnostní přepady  z individuálních vsaků u jednotlivých 
rodinných domů. Celková délka přípojek pro RD2 až RD3 bude 13,7 m. 

 
II. Pro provádění stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního 

zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona stanoví následující podmínky: 
 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, 
kterou vypracoval Ing. Josef Slavík autorizovaný technik pro stavby vodního 
hospodářství  a krajinného inženýrství specializace  stavby zdravotnětechnické ČKAIT 
1005347, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního 
úřadu. 

2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby 14 dnů předem. 
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní 

prohlídky stavby: kanalizace: výkopové práce, uložení potrubí, přepojení kanalizačních 
stok, zkouška vodotěsnosti kanalizace, závěrečná kontrolní prohlídka stavby před 
zahájením zkušebního provozu. 

4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na 

výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.  

7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení všech platných českých technických 
norem souvisejících se stavbou. 

8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své 
činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude 
vodoprávnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací. 

9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm 
uvedené zůstaly čitelné.  

10. Před zahájením zemních prací budou vytýčeny stávající inženýrské sítě. Místa křížení 
budou protokolárně předána jejich správcům před záhozem rýh. Protokoly budou  
předloženy vodoprávnímu úřadu  při závěrečné kontrolní prohlídce. 

11. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.  

12. Stavbou narušené pozemky  budou uvedeny po ukončení stavby do původního stavu. 
13. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. 
14. Při provádění stavby vodního díla  musí být  dodrženy požadavky  uvedené ve vyjádření:  

• Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 3.5.2021 k výše uvedené akci. 
• GasNET, s.r.o., Brno  ze dne 10.1.2020, zn. 5002055025 a  dále ze dne 

10.16.4.2020 značky 5002128169. 
• E.ON  Servisní s.r.o., RCDS Otrokovice ze dne 17.1.2020  zn.H18502-2625920. 
• CETIN a.s.,  Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň   ze dne 11.1.2022 

ve všech bodech. 
• Povodí Moravy Brno, s.p. ze dne 20.2.2020 PM-55612/2019/5203/Čer. 
• Krajská hygienická stanice  Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 7.1.2025 č.j. 

KHSZL 33579/2019. 
• Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, DI Kroměříž ze dne 

18.3.2020 č.j. KRPZ-137452-3/ČJ-2019-150806. 
• MěÚ Kroměříž – Koordinované závazné stanovisko ze dne 5.10.2020 č.j. 

MeUKM/102983/0921/19. 



 

 

• Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ÚO Kroměříž ze dne 9.1.2020, HSZL-
HSZL-7396-3/KM-2019. 

• Městský úřad Kroměříž odbor občanskosprávních agent, oddělení dopravy a 
silničního hospodářaství – Rozhodnutí  o povolení  připojení komunikace k silnici 
III/43339. 

které jsou nedílnou součástí schválené  projektové dokumentace. 
15. Stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního 

zákona.  
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník náležitosti dle § 122 
stavebního zákona dále doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zejména doklady 
o nepropustnosti objektů, tlakové zkoušky,  revize elektrických zařízení, doklady o 
ověření požadovaných vlastností výrobků), zápis o předání a převzetí stavby, doklady o 
nakládání s odpady, provozní řád vodního díla,  geodetické zaměření stavby do parcel a 
další doklady a revize dle podmínek stavebního povolení a platné legislativy, povolení 
k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a další doklady stanovené 
v podmínkách stavebního povolení. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Městys Litenčice, Litenčice č.p. 97, 768 13  Litenčice 

 

Odůvodnění: 

Dne 15.11.2021 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 
Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu a přílohy č. 8 k této vyhlášce., a dalšími doklady, a to: 
- 2x projektová dokumentace stavby vodního díla  vypracovaná dle vyhlášky č. 499/2006., o 

dokumentaci staveb. 
- Plná moc k zastupování. 
- Doklad o zaplacení správního poplatku. 
- Výpis z katastru nemovitostí  a katastrální mapa pro stavbou dotčené pozemky a sousední 

pozemky.  
- Doklady o právech k pozemkům nebo stavbám založených smlouvou o provedení stavby.  
- Rozhodnutí o umístění stavby a souhlas dle § 15  odst.2 stavebního zákona. 
- Vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů. 
- Vyjádření správce dotčeného vodního toku a správce povodí. 
- Návrh kontrolních prohlídek stavby. 

 

Podle ustanovení § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o  
územním plánování a stavebním   řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
zákona  č. 500/2004 Sb.,  (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný 
vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům oznámením Sp.zn. 08/231/097399/2021/Opr, č.j.: MeUKM/099084/2021 ze 
dne 22.11.2021. 

Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.  

V rámci  vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

Projektovou dokumentaci stavby „Základní technická vybavenost pro výstavbu RD Litenčice – 
Lokalita pod hřištěm“ vypracoval Ing. Josef Slavík autorizovaný technik pro stavby vodního 



 

 

hospodářství  a krajinného inženýrství specializace  stavby zdravotnětechnické ČKAIT 
1005347. Projektová dokumentace stavby řeší vybudování nové technické infrastruktury 
provýstavbu nových rodinných domků v Litenčicích v lokalitě pod hřištěm. 

K projektové dokumentaci stavby vodního díla se vyjádřili nebo dali svá kladná 
stanoviska: 

 
• Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 3.5.2021 k výše uvedené akci. 
• GasNET, s.r.o., Brno  ze dne 10.1.2020, zn. 5002055025 a  dále ze dne 10.16.4.2020 

značky 5002128169. 
• E.ON  Servisní s.r.o., RCDS Otrokovice ze dne 17.1.2020  zn.H18502-2625920. 
• CETIN a.s.,  Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň   ze dne 11.1.2022  

ve všech bodech. 
• Povodí Moravy Brno, s.p. ze dne 20.2.2020 PM-55612/2019/5203/Čer. 
• Krajská hygienická stanice  Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 7.1.2025 č.j. 

KHSZL 33579/2019. 
• Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, DI Kroměříž ze dne 18.3.2020 

č.j. KRPZ-137452-3/ČJ-2019-150806. 
• MěÚ Kroměříž – Koordinované závazné stanovisko ze dne 5.10.2020 č.j. 

MeUKM/102983/0921/19. 
• Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ÚO Kroměříž ze dne 9.1.2020, HSZL-HSZL-

7396-3/KM-2019. 
• Městský úřad Kroměříž odbor občanskosprávních agent, oddělení dopravy a silničního 

hospodářaství – Rozhodnutí  o povolení  připojení komunikace k silnici III/43339. 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Morkovice  územní rozhodnutí 
pod č.j. Výst.328/278/20 ze dne 16.8.2021. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

         Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány. Žadatel předložil předepsané doklady a prokázal, že je majitelem dotčených 
pozemků, případně že k nim má jiné právo. Projektová  dokumentace je zpracována v souladu 
s územním rozhodnutím , projektová dokumentace je úplná a přehledná a jsou v ní 
v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn přístup na stavbu, 
předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Vodoprávní úřad 
rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby. 

      Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

      Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů, 
zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a dalších účastníků řízení a 
tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.  
Po přezkoumání předložené žádosti, projektové dokumentace stavby a stanovisek účastníků 
řízení a dotčených orgánů zjistil vodoprávní úřad, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy 
vodohospodářské ani obecné zájmy společnosti, ani  nepřiměřeně omezena či  ohrožena práva 
a  oprávněné zájmy účastníků.  Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za 
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

Po  zvážení  všech výše   uvedených  okolností  rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je  uvedeno 
ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Uvedený 
záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního 
útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl Městský úřad Kroměříž, vodoprávní 
úřad, jako příslušný správní orgán k závěru, že v daném případě toto právní postavení ve 



 

 

smyslu § 109 písm.a) a c) stavebního zákona stavebního  zákona přísluší  žadateli a majiteli 
stavebních pozemků Městysu Litenčice,  Litenčice č.p. 97, 768 13  Litenčice, kterého zastupuje 
na základě písemné plné moci  Ing.arch. DRECHSLER MILAN,  Dr. Bukovského č.p. 315/3, 
Křečkovice, 682 01  Vyškov 1. Dále ve smyslu  § 109, písm.c),d) stavebního zákona Povodí 
Moravy, s.p.,  Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2, Milanu Vojáčkovi, Litenčice č.p. 
77, 768 13  Litenčice, Karlu Ovečkovi, Litenčice č.p. 94, 768 13  Litenčice, GasNet Služby, 
s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, Vodovodům  a kanalizacím 
Kroměříž, a.s.,  Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01  Kroměříž 1, Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 
Černá Pole, 602 00  Brno 2, CETIN a.s.,  Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň. 
Dále ve smyslu §109 písm.e) stavebního zákona toto právní postavení přísluší  účastníkům , 
majitelům sousedních nemovitostí , kteří jsou identifikování označením pozemků a  staveb  
evidovaných v katastru nemovitostí: jedná se o pozemky p.č. 1499/1,  1499/2, 2646, 2652, 
2664, 2670, 2672, 2674, 2675/1, 2675/2, 2728, 2133/9, 2133/10, 2133/3, 1549/6, 217, 213/3, 
2489/1, 2488, 2489/2, 2725, 2724, 2722, 1532/8, 1532/10, 1541/2, 1532/3, 1541/3, 1532/1, 
1532/6, 1499/7, 1499/13, 1506/2, 1549/1, 2728, 1554/2, 1301/45, 307 vše v k.ú. Litenčice.  
Vlastnická , ani jiná věcná práva  k dalším vzdálenějším pozemkům , nemovitostem a stavbám 
nemohou být prováděním výše uvedené stavby.  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů,  ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním odvolání u 
Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž.  
 
Podle ustanovení § 83 téhož zákona je nutné odvolání podat nejpozději do patnácti dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující  
po oznámení rozhodnutí. 
 
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze 
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání 
podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustné. Podané odvolání má podle 
ustanovení § 85 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění pozdějších předpisů, 
odkladný účinek.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady tohoto účastníka Městský úřad Kroměříž 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci. 

 
  
Ing. Petr Vodák 
vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu Kroměříž 



 

 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách v Kroměříži a 
v Litenčicích. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                  Sejmuto dne: 
 
 
Příloha: 1x projektová dokumentace – pouze žadatel po nabytí právní moci 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen. 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci podle § 109písm.a), c) stavebního zákona 
Městys Litenčice, IDDS: xjhbcz9 
 sídlo: Litenčice č.p. 97, 768 13  Litenčice 
Ing.arch. DRECHSLER MILAN, IDDS: 46kre2s 
 sídlo: Dr. Bukovského č.p. 315/3, Křečkovice, 682 01  Vyškov 1 
Účastníci podle § 109, písm.c),d) stavebního zákona 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
Milan Vojáček, Litenčice č.p. 77, 768 13  Litenčice 
Karel Ovečka, Litenčice č.p. 94, 768 13  Litenčice 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j 
 sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01  Kroměříž 1 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc 
 sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Účastníci podle § 109 písm.e) stavebního zákona , kterým se doručuje  podle § 144 odst.6 
Správního řádu veřejnou vyhláškou a kteří jsou identifikováni  označením pozemků a 
staveb  evidovaných v katastru nemovitostí:  
Pozemky p.č. 1499/1,  1499/2, 2646, 2652, 2664, 2670, 2672, 2674, 2675/1, 2675/2, 2728, 
2133/9, 2133/10, 2133/3, 1549/6, 217, 213/3, 2489/1, 2488, 2489/2, 2725, 2724, 2722, 1532/8, 
1532/10, 1541/2, 1532/3, 1541/3, 1532/1, 1532/6, 1499/7, 1499/13, 1506/2, 1549/1, 2728, 
1554/2, 1301/45, 307 vše v k.ú. Litenčice. 
Dotčené orgány 
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, IDDS: z3paa5u 
 sídlo: Nerudova č.p. 450/9A, 767 01  Kroměříž 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
 sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01  Zlín 1 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w 
 sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01  Zlín 1 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


		2022-01-17T13:18:22+0100
	Ing. Josef Opršal
	za


		2022-01-17T15:45:43+0000
	Not specified




