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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

č. 191/2021 

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 
26.11.2021 podala OBEC KUNKOVICE, IČO 00544582, Kunkovice č.p. 30, 768 13  Kunkovice, 
kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost AP INVESTING, s.r.o., Ing. 
Stanislav Jelínek, IČO 60712121, Palackého třída č.p. 768/12, 612 00  Brno (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: 

„Vodovod Kunkovice – Přívodní vodovodní řad  a rozvodná vodovodní síť“ 

(dále jen "stavba") na pozemcích  parc. č. 18, 121, 171/1, 171/36, 172/17, 172/21, 1023/5, 
1023/8, 1028/4, 1028/6, 1028/8, 1028/13, 1028/15, 1031, 1046/1, 1046/102, 1046/105, 
1046/193, 1069, 1090/6, 1102, 1173/3, 1174/4, 1174/6, 1174/9, 1174/11, 1174/13, 1174/16, 
1174/17, 1174/18, 1174/23, 1176/1, 1176/3, 1176/8, 1176/9, 1321/1, 1321/2, 1321/24, 1321/25, 
1321/26, 1321/27, 1321/28, 1321/29, 1321/30, 1325/1, 1325/4, 1328, 1329/1, 1333, 1339/2, 
1339/60, 1339/62, 1342, 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1343/4, 1343/5, 1343/6, 1343/7, 1343/12, 
1343/15, 1343/17, 1344, 1345, 1346/1, 1346/2, 1375 v katastrálním území Kunkovice u 
Litenčic, parc. č. 1842/1 v katastrálním území Nítkovice 

Údaje o povolené stavbě: 

Jedná se o liniovou stavbu, která proběhne většinou na veřejných pozemcích v extravilánu i 
v intravilánu obce Kunkovice , která bude sloužit k zásobování obce Kunkovice pitnou vodou. 



 

 

Orientační souřadnice X,Y v souřadnicovém systému JTSKP : 

Přívodní vodovodní řad:   

Začátek napojení : 

X=1164476,33     Y= 556343,7 

Konec řadu a napojení na rozvodnou síť: 

X= 1166513,72    Y= 557476,73 

Rozvodná vodovodní síť: 

Ukončení na konci vesnice ve směru na Litenčice: 

X=1166506,69       Y= 556829,86 

Ukončení ne konci vesnice ve směru na Brankovice: 

X= 1166640,61            Y= 557629,43 

Stavební objekty: 

SO 01 Zásobovací řad do Kunkovic 

SO 02 Rozvodná síť Kunkovice 

SO 03 Armaturní šachty 

SO 04 Protlaky pod komunikací. 

SO 05 Opravy zpevněných povrchů. 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

SO 01 Zásobovací řad do Kunkovic: 

Nový zásobovací řad bude napojen na  stávající vodovodní přivaděč Nítkovice  - Litenčice a 
končí na  kraji obce Kunkovice  šachtou. Trasa vodovodního přivaděče kříží bezejmenný tok a 
Litenčický potok. Křížení vodního toku bude provedeno otevřeným výkopem. Místo křížení bude 
v terénu označeno orientačními tabulkami. Je navrženo potrubí  PE100RC d90x8,2 mm. Délka 
potrubí  vodovodního přivaděče bude 2821 m.  

 

SO 02 Rozvodná síť Kunkovice:  

Nově vybudovaná rozvodná síť bude sloužit k zásobování pitnou vodou celé obce Kunkovice a 
nahradí tak zásobování stávajícími lokálními zdroji. Je navrženo potrubí  PE 100RC SDR11 
d63-d90. Vodovodní řady kříží  koryto Kunkovického potoka  a krajskou silnici III/43344.Křížení 
vodního toku bude provedeno otevřeným výkopem. Křížení krajské komunikace bude 
provedeno bezvýkopově. Jen v případě, že prostorové podmínky neumožní  bezvýkopové 
provedení, bude realizace provedena otevřeným výkopem. Délky jednotlivých zásobovacích 
řadů: 

Řad 1 d90  812 m. 

Řad 2 d90  208 m. 

Řad 3 d90  136 m. 

Řad 4 d90  150 m. 



 

 

Řad 5 d63    85 m. 

Řad 6 d63    74 m. 

Řad 7 d63    28 m. 

Řad 8 d63    47 m. 

Celkem d63  234 m , d90 i s přivaděčem 4127 m. 

 

SO 03 Armaturní šachty:   

Jsou navrženy 2 armaturní šachty. První bude vybudována v místě napojení přívodního 
vodovodního řadu na stávající přivaděč Nítkovice - Litenčice a bude sloužit  k měření průtoku 
vody do Kunkovic. Druhá šachta bude vybudována  na konci zásobovacího řadu před 
napojením na rozvodnou síť Kunkovice. Konstrukce šachet bude vodotěsná, železobetonová . 
Dno bude postaveno na podkladním betonu  a štěrkovém podsypu s jímkou pro možné 
odčerpání vody ze šachty. Nahoře bude uzamykatelný vodotěsný poklop  0,7 x 0,9 m se 
vstupními madly a nerezovým žebříkem. 

SO 04 Protlaky pod komunikací : 

Jedná se o provedení protlakú pod krajskou komunikací III/43344. Celkem dojde  k šesti 
křížením  krajské komunikace. Přehled křížení: 

1. Vodovodní řad HDPE100 d90x8,2 ocel , chránička DN 150, délka 8 m bezvýkopově. 

2. Vodovodní řad HDPE100 d90x8,2 ocel , chránička DN 150, délka 10 m bezvýkopově. 

3. Vodovodní řad HDPE100 d90x8,2 ocel , chránička DN 150, délka 8,5 m bezvýkopově. 

4. Vodovodní řad HDPE100 d90x8,2 ocel , chránička DN 150, délka 9,5 m ot.výkopem. 

5. Vodovodní řad HDPE100 d90x8,2 ocel , chránička DN 150, délka 9,5 m ot. výkopem. 

6. Vodovodní řad HDPE100 d63x5,8 ocel , chránička DN 150, délka 9 m bezvýkopově . 

7. Vodovodní řad HDPE100 d63x5,8 ocel , chránička DN 150, délka 9 m bezvýkopově. 

 

SO 05 Opravy zpevněných povrchů: 

Konstrukce vozovky bude v rýze opravena ve stejné skladbě jako je stávající konstrukce 
vozovky. Při výstavbě v silnici bude vždy zachován jeden volný jízdní pruh pro dopravní 
provoz.. Vodorovné značení bude po opravě vozovky obnoveno  v plném rozsahu. Podélné 
zásahy do komunikace  budou  v celkové délce 328,1 m. Po dokončení  stavby budou všechny 
povrchy uvedeny  do původního stavu. V zatravněných plochách bude rozprostřena a urovnána 
ornice a budou osety trávou. 

PS1 vystrojení armaturních šachet: 

V armaturní šachtě Š1 budou osazena šoupátka DN 80 s ručním kolem  vodoměr DN 50 a 
manometr. 

V armaturní šachtě Š2 budou osazena šoupátka  DN 80 a DN 50 s ručním kolem , filtr DN 50, 
redukční ventil  pro redukci vstupního tlaku  a manometr. Dále zde bude proveden obtok  
s ventilem na redukci průtoku. 

PS2 Elektrotechnická část: 

Z armaturní šachty Š1 budou přenášena data  z vodoměru, informace o provozních a 
poruchových  stavech technologie a narušení armaturní šachty na dispečink. 

 
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 pro stavební povolení  ověřené 



 

 

vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Ing. Roman  Wognitsch, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1006972, dokumentaci 
technologických zařízení vypracoval Ing. Aleš Procházka, autorizovaný inženýr pro 
techniku prostředí staveb, specializace elektrická zařízení a technologická zařízení 
staveb,  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 závěrečná kontrolní prohlídka stavby. 

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 po celou dobu výstavby vodního díla.  

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 

vyjádřeních závazných stanoviscích a rozhodnutích: 
• Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 20.10.2021 stanovisko č. 1418/2021. 
• GasNet, s.r.o. zastoupená společností  GasNet  Služby, s.r.o.EG.D, a.s regionální 

správa  Prostějov ze dne 24.9.2021             značky S46170-27045050. 
• CETIN a.s. Českomoravská  2510/19 Praha Libeň ze dne 5.10.-202l. 
• Povodí Moravy Brno, s.p. ze dne 3.11.2021 pod značkou PM-43349/2021/5203/No. 
• Krajská hygienická stanice  Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 6.10.2021  č.j. 

KHSZL 28347/2021 spisová značka KHSZL/28347/2021/2.5/HOK/KM/ZAP-02. 
• Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, DI Kroměříž ze dne  

27.5.2021 č.j. KRPZ – 50855-1/ČJ-2021-150806. 
• MěÚ Kroměříž – Koordinované závazné stanovisko ze dne 15.11.2021 

sp.zn.MeUKM/081377/2021/03/OZP/DoS č.j.MeUKM/081377/2021/0779/21. 
• Městký úřad Kroměříž stavební  úřad  Závazné stanovisko  ze dne 30.10.2020 

sp.zn.č. 02/237/079248/2020/Ma. 
• Městský úřad Kroměříž odbor občanskoprávních agent oddělení dopravy ze dne 

27.7.2021sp.zn,MeUKM/062237/2021, č.j. MeUKM/063366/2021 – povolení 
zvláštního užívání. 

• Ředitelství silnic Zlínského kraje  příspěvková organizace  ze dne 3.3.2021 značky 
ŘSZKKM0122721-225 

• Hasičský záchranný sbor   Zlínského kraje , Územní odbor Kroměříž  č.j. HSZL-
4581-2/KM-2021 ze dne 6.10.2021. 



 

 

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: 

OBEC KUNKOVICE, Kunkovice č.p. 30, 768 13  Kunkovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.11.2021 podal žadatel OBEC KUNKOVICE, IČO 00544582, Kunkovice č.p. 30, 768 13  
Kunkovice, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost AP INVESTING, s.r.o., 
Ing. Stanislav Jelínek, IČO 60712121, Palackého třída č.p. 768/12, 612 00  Brno žádost o 
stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11, přílohy č.8 vyhlášky č. 
183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, přílohy č. 9  k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu a dalšími doklady, a to: 
- 2x projektová dokumentace stavby vodního díla s návrhem pro povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových. 
- 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 Městského úřadu Kroměříž – odboru životního prostředí veřejnou vyhláškou 
zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením 
Sp.zn.08/231/100732/2021/Opr, č.j.: MeUKM/101274/2021 ze dne 29.11.2021. 

  Současně podle ustanovení § 115 odst.8 vodního zákona a § 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 10 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 „Vodovod Kunkovice – Přívodní vodovodní řad  a rozvodná 
vodovodní síť“ vypracoval  Ing. Roman  Wognitsch, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1006972, dokumentaci technologických zařízení 
vypracoval Ing. Aleš Procházka, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, 



 

 

specializace elektrická zařízení a technologická zařízení staveb ČKAIT 1004532.Projektová 
dokumentace stavby řeší liniovou stavbu, která proběhne většinou na veřejných pozemcích 
v extravilánu i v intravilánu obce Kunkovice , která bude sloužit k zásobování obce Kunkovice 
pitnou vodou. 

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

 
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 20.10.2021 stanovisko č. 1418/2021. 
- GasNet, s.r.o. zastoupená společností  GasNet  Služby, s.r.o.EG.D, a.s regionální správa  

Prostějov ze dne 24.9.2021             značky S46170-27045050. 
- CETIN a.s. Českomoravská  2510/19 Praha Libeň ze dne 5.10.-202l. 
- Povodí Moravy Brno, s.p. ze dne 3.11.2021 pod značkou PM-43349/2021/5203/No. 
- Krajská hygienická stanice  Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 6.10.2021  č.j. KHSZL 

28347/2021 spisová značka KHSZL/28347/2021/2.5/HOK/KM/ZAP-02. 
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, DI Kroměříž ze dne  27.5.2021 č.j. 

KRPZ – 50855-1/ČJ-2021-150806. 
- MěÚ Kroměříž – Koordinované závazné stanovisko ze dne 15.11.2021 

sp.zn.MeUKM/081377/2021/03/OZP/DoS č.j.MeUKM/081377/2021/0779/21. 
- Městký úřad Kroměříž stavební  úřad  Závazné stanovisko  ze dne 30.10.2020 sp.zn.č. 

02/237/079248/2020/Ma. 
- Městský úřad Kroměříž odbor občanskoprávních agent oddělení dopravy ze dne 

27.7.2021sp.zn,MeUKM/062237/2021, č.j. MeUKM/063366/2021 – povolení zvláštního 
užívání. 

- Ředitelství silnic Zlínského kraje  příspěvková organizace  ze dne 3.3.2021 značky 
ŘSZKKM0122721-225 

- Hasičský záchranný sbor   Zlínského kraje , Územní odbor Kroměříž  č.j. HSZL-4581-2/KM-
2021 ze dne 6.10.2021. 

 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad  Městského úřadu Morkovice  územní rozhodnutí 
pod č.j. Výst.328/136/21 dne 8.9.2021 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního 
zákona pod č.j. Výst.330/220/21 dne 8.11.2021. 

 

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. 

      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.    

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 písm.c) stavebního  zákona přísluší obci Kunkovice kterou v řízení na 
základě písemné plné moci zastupuje společnost AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída č.p. 
768/12, Královo Pole, 612 00  Brno 12,dále ve smyslu § 109 písm.c) a d) Pavlu Konečnému, 
Chvalnov č.p. 43, Chvalnov-Lísky, 768 05  Koryčany, Marii Podstatzké, Neředínská č.p. 385/1, 
Neředín, 779 00  Olomouc 9, Obci Nítkovice Nítkovice č.p. 89, 768 13  Litenčice, Vodovodům  a 
kanalizacím Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01  Kroměříž 1,Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2, Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace,  K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1, GasNet Služby, 
s.r.o.,  Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, CETIN a.s.,  Českomoravská č.p. 
2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2.  
Dále se jedná o účastníky řízení  podle § 109 písm.e) stavebního zákona , kteří jsou majitelé 
sousedních pozemků a staveb a jsou identifikování označením pozemků a staveb  evidovaných 
v katastru nemovitostí pozemky p.č. 543, 553/1, 553/2, 554, 556, 568/2, 585, 590, 591, 598, 
599, 625/1, 625/2, 626, 627, 642/2, 645, 650, 652, 655, 656, 659, 660, 654, 657, 658, 661, 662, 
935, 937, 938, 940/37, 941, 943, 944, 946, 948, 940/58, 947/2, 950, 940/84, 940/85, 940/86, 
940/87, 983, 986, 987, 994/2, 1006/2, 1006/1, 1005/1, 1174/1 vše v k.ú Nítkovice.  
Dále pozemky  p.č. 1173/2, 1023/4, 1173/4, 1174/15, 1174/14, 1338/1, 1338/2, 
1146/88,1028/18, 1028/19, 1028/22, 1046/107, 1362, 1068, st.p.č. 2/1, 15, st.p.č. 83, p.č. 
1343/19, 36/1, 34/2, st.p.č. 60, st.p.č.62/1, st.p.č. 50, p.č. 1354, st.p.č. 31, p.č. 1356, 171/36, 
1321/3 vše v k.ú. Kunkovice. Vlastnická , ani jiná věcná práva  k dalším vzdálenějším 
pozemkům , nemovitostem a stavbám nemohou být prováděním výše uvedené stavby  přímo 
dotčeny. 
Vodoprávní  úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

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 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů  na úředních deskách v Kroměříži a v 
Kunkovicích. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                        Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Obdrží: 
Účastníci podle § 109 písm.a) a písm.c) stavebního zákona  
OBEC KUNKOVICE, IDDS: 8taa64q 
 sídlo: Kunkovice č.p. 30, 768 13  Litenčice 
AP INVESTING, s.r.o., IDDS: mgymq28 
 sídlo: Palackého třída č.p. 768/12, Královo Pole, 612 00  Brno 12 
  
Účastníci podle § 109 písm.c a písm.d) stavebního zákona  
Pavel Konečný, Chvalnov č.p. 43, Chvalnov-Lísky, 768 05  Koryčany 
Marie Podstatzká, Neředínská č.p. 385/1, Neředín, 779 00  Olomouc 9 
Obec Nítkovice, IDDS: v86auw3 
 sídlo: Nítkovice č.p. 89, 768 13  Litenčice 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j 
 sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01  Kroměříž 1 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 
jjfsbqc 
 sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Účastníci  řízení podle § 109 písm.e) stavebního zákona , kterým se rozhodnutí  doručuje 
ve smyslu § 144 odst.6 Správního řádu  veřejnou vyhláškou a kteří jsou identifikování  
označením pozemků a staveb  evidovaných v katastru nemovitostí: 
 
Pozemky p.č. 543, 553/1, 553/2, 554, 556, 568/2, 585, 590, 591, 598, 599, 625/1, 625/2, 626, 
627, 642/2, 645, 650, 652, 655, 656, 659, 660, 654, 657, 658, 661, 662, 935, 937, 938, 940/37, 
941, 943, 944, 946, 948, 940/58, 947/2, 950, 940/84, 940/85, 940/86, 940/87, 983, 986, 987, 
994/2, 1006/2, 1006/1, 1005/1, 1174/1 vše v k.ú Nítkovice.  
Dále pozemky  p.č. 1173/2, 1023/4, 1173/4, 1174/15, 1174/14, 1338/1, 1338/2, 
1146/88,1028/18, 1028/19, 1028/22, 1046/107, 1362, 1068, st.p.č. 2/1, 15, st.p.č. 83, p.č. 
1343/19, 36/1, 34/2, st.p.č. 60, st.p.č.62/1, st.p.č. 50, p.č. 1354, st.p.č. 31, p.č. 1356, 171/36, 
1321/3 vše v k.ú. Kunkovice. 
  
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 
MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, 
IDDS: bg2bfur 
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  Kroměříž 1 
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