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Viz rozdělovník

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
č. 12/2021
Výroková část:
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 16.09.2020 podal
TECHNOCAR s.r.o., IČO 26943654, Na Sádkách č. p. 1935/1, 767 01 Kroměříž,
kterého zastupuje R. Z. Stavoengeneering - servisní s.r.o., Ing. Radek Zacpal,
IČO 26971381, J. V. Myslbeka č. p. 334/15, 796 04 Prostějov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

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
stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
„TECHNOCAR s.r.o. - SO 11 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU“
(dále jen "stavba") na pozemku p. č. 1960, 1962, 1965, 1980/3 v katastrálním území Bezměrov,
p. č. 186/2, 189/1, 189/3, 189/4, 265, 267, 268, 275, 292, 528, 626, 679 v katastrálním území
Bojanovice u Zlobic
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Údaje o povolované stavbě:
Jedná se o prodloužení vodovodního řádu o celkové délce 936,5 m, který bude realizován
na pozemcích v k. ú. Bojanovice u Zlobic a v k. ú. Bezměrov. Toto prodloužení umožní napojení
nového průmyslového areálu TECHNOCAR s.r.o. na rozvod pitné vody.
Navrhované prodloužení vodovodu bude napojeno na stávající vodovodní řad v komunikaci
na severním okraji obce Bojanovice, a dále pokračovat nezastavěnou části, nezpevněným
terénem podél komunikace, směrem k budoucímu průmyslovému areálu TECHNOCAR s.r.o.
u nájezdu na dálnici.
Vodovodní potrubí je navrženo z potrubí PE100 RC d110/10,0 mm (délka 689,8 m) a v místech
protlaků je navrženo potrubí PE100 RC d110/10,0 mm s ochranným pláštěm z PP
(délka 246,7 m). Podchody pod komunikací jsou řešeny protlakem chráničky sklolaminátových
trub o průměru 200 mm v délce 12,0 m a 22,7 m. Protlaky jsou také navrženy v místech,
ve kterých dochází ke kolizi trasy nového vodovodu se stávajícím doprovodným porostem
komunikace.
Na vodovodním řadu bude osazeno 1 ks uzavíracího šoupátka (pro možnost odstavení řadu)
a 8 ks podzemních hydrantů DN 80 (funkce vzdušníků a kalosvodů). Vodovodní řad
bude ukončen podzemním hydrantem (vzdušníkem) s předsazeným šoupátkem.
II.

Pro provádění stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního
zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví následující
podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní
prohlídky stavby: 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.
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 29.01.2020, stanovisko č. 103/2020
 GridServices, s.r.o., Brno-Zábrdovice ze dne 13.08.2020, zn. 5002189560
 CETIN a.s., Praha 9 ze dne 21.07.2020, č. j. 704597/20 včetně příloh
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Krajská hygienická stanice Zlínského kraje s sídlem ve Zlíně ze dne 29.07.2020
s č. j. KHSZL 19649/2020
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 doklady o tlakové zkoušce, proplachu a dezinfekci vodovodu, doklady o ověření
požadovaných vlastností výrobků, zápis o předání a převzetí stavby, doklady
o nakládání s odpady, geodetické zaměření stavby a další doklady stanovené
v podmínkách stavebního povolení a dle platné legislativy.
16. V řízení ve věci vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu bude dále doloženo:
• Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací dle § 8 odst. 3
a odst. 15 zák. č. 274/2001 Sb..
• Smlouva o provozování kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu podle § 8
odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb..
• Povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu
s § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001Sb. (vydává Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
ŽPaZe dle § 6 zák. č. 274/2001 Sb.).


Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
TECHNOCAR s.r.o., Na Sádkách č.p. 1935/1, 767 01 Kroměříž
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01
Zlín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha
Obec Zlobice, Zlobice č.p. 77, 768 31 Zlobice
Jaroslav Ludík, nar. 15.09.1964, Těšánky č.p. 8, 768 02 Zdounky
Martin Němec, nar. 04.10.1963, Gorkého č.p. 956/9, 767 01 Kroměříž
Zdeněk Rapant, nar. 29.06.1975, Skaštická č.p. 831, 768 11 Chropyně
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín

Odůvodnění:
Dne 16.09.2020 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 dalšími doklady, a to:
- 2x projektová dokumentace stavby vodního díla
- Plná moc k zastupování.
- Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa pro stavbou dotčené pozemky a sousední
pozemky.
- Situace s vyznačenými souhlasy vlastníků pozemků (ze dne 11.11.2020).
- 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 povodí.
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.,
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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 řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům oznámením Sp. zn. 08/231/069409/2020/AnT, č. j.: MeUKM/085896/2020 ze dne
16.11.2020.
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 10 dnů od doručení oznámení, mohou
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude
přihlédnuto.
V rámci celého správního řízení bylo zjištěno:
a) Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby vodního díla byla vypracována
společností PROVO spol. s r.o., Hudcova 321/76, 612 00 Brno, IČO: 4402900 –
zodpovědný projektant Ing. Jana Bendová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby, ČKAIT 1003619, z ledna 2020.
b) Městský úřad Kroměříž stavební úřad vydal dne 05.04.2019 územní rozhodnutí pro stavbu
"Nový areál firmy TECHNOCAR s.r.o“ s č. j. 02/334/081128/391/61/2018/Lud, které nabylo
právní moci 14.05.2019.
c) Městský úřad Kroměříž – stavební úřad vydal dne 09.09.2020 pod sp. zn.:
02/334/056122/2330/2020/Lud souhlasné stanovisko k vydání rozhodnutí o povolení stavby
dle § 15 odst. 2 stavebního zákona.
d) K projektové dokumentaci stavby vodního díla se vyjádřili nebo dali svá kladná stanoviska
1) účastníci řízení a správci sítí:
 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 29.01.2020, stanovisko č. 103/2020
 GridServices, s.r.o., Brno-Zábrdovice ze dne 13.08.2020, zn. 5002189560
 CETIN a.s., Praha 9 ze dne 21.07.2020, č. j. 704597/20 včetně příloh
 NET4GAS, Praha 4 – Nusle ze dne 14.09.2020 se zn. 8700/20/OVP/N
 E.ON Distribuce a.s., Otrokovice ze dne 21.07.2020, zn. H18502-26060539
 Povodí Moravy, s.p. ze dne 07.09.2020, zn. PM-34436/2020/5203/No
2) dotčené orgány
 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko ze dne
03.09.2020 s č. j. MeUKM/054354/2020/0503/20
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje s sídlem ve Zlíně ze dne 29.07.2020 s č. j.
KHSZL 19649/2020
 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, ze dne 10.08.2020
s č. j. HSZL-3706-2/KM-2020
e) 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.
Po přezkoumání předložené žádosti, projektové dokumentace stavby a stanovisek
účastníků řízení a dotčených orgánů zjistil vodoprávní úřad, že uskutečněním stavby nejsou
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ohroženy vodohospodářské ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena
či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
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 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
Určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému
Jednotné trigonometrické sítě katastrální:
Vodovodní řad:
X 11530385.62; Y 545760.33 (začátek)
X 1152320.09; Y 545652.31(konec)
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru,
že v daném případě toto právní postavení ve smyslu § 109 stavebního zákona přísluší vedle
stavebníka, vlastníka stavby a vlastníka pozemku pouze vlastníkům sousedních pozemků
a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním výše uvedené stavby přímo
dotčeno. Jako účastníky stavebního řízení tedy speciální stavební úřad, vodoprávní úřad, jako
příslušný správní orgán přizval k řízení následující:
TECHNOCAR s.r.o., IČO 26943654, Na Sádkách č. p. 1935/1, 767 01 Kroměříž, kterého
zastupuje R. Z. Stavoengeneering - servisní s.r.o., Ing. Radek Zacpal, IČO 26971381, J. V.
Myslbeka č. p. 334/15, 796 04 Prostějov
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Obec Zlobice, Zlobice č.p. 77, 768 31 Zlobice
Jaroslav Ludík, Těšánky č.p. 8, 768 02 Zdounky
Martin Němec, Gorkého č.p. 956/9, 767 01 Kroměříž 1
Zdeněk Rapant, Skaštická č.p. 831, 768 11 Chropyně
Obec Bezměrov, Bezměrov č.p. 155, 767 01 Kroměříž 1
GridServices, 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
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
p. č. 1948/1, 1980/1, 1980/2, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989 v katastrálním
území Bezměrov, st. p. 31, 32, p. č. 33/1, 33/2, 33/3, 35, 264, 266, 269, 270, 272, 276, 293,
526, 624 v katastrálním území Bojanovice u Zlobic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zlobice, Bojanovice č.p. 29 a č.p. 28
Vlastnická, ani jiná věcná práva k dalším vzdálenějším pozemkům, nemovitostem a stavbám
nemohou být prováděním výše uvedené stavby „TECHNOCAR s.r.o. - SO 11 PRODLOUŽENÍ
VODOVODNÍHO ŘADU“ v k. ú. Bojanovice u Zlobic a k. ú. Bezměrov přímo dotčeny.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Speciální stavební 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
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona), kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu, doručuje
jednotlivě:(datová schránka), tj. stavebník:
TECHNOCAR s.r.o., Na Sádkách č.p. 1935/1, 767 01 Kroměříž,
zastoupen:
R.Z. Stavoengeneering - servisní s.r.o., IDDS: 4wzym5z
sídlo: J. V. Myslbeka č.p. 334/15, Krasice, 796 04 Prostějov 4
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a 109 odst. 1 písm. b) – d)
stavebního zákona, kterým se kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu,
doručuje jednotlivě (datová schránka, pošta):
tj. vlastníci pozemků, příp. stavby na pozemku, na kterých má být stavba prováděna,
a ten kdo má k tomuto pozemku či stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Obec Zlobice, IDDS: r5garjv
sídlo: Zlobice č.p. 77, 768 31 Zlobice
Jaroslav Ludík, Těšánky č.p. 8, 768 02 Zdounky
Martin Němec, Gorkého č.p. 956/9, 767 01 Kroměříž 1
Zdeněk Rapant, Skaštická č.p. 831, 768 11 Chropyně
Zlínský kraj, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a 109 odst. 1 písm. e) – f)
stavebního zákona, kterým se se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust.
§ 25 odst. 1 a 2 správního řádu
tj. vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
navrhovanou stavbou dotčeno, příp. ten, kdo má právo odpovídající věcnému břemenu:
doručení veřejnou vyhláškou):
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j
sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1
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CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
p. č. 1948/1, 1980/1, 1980/2, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989 v katastrálním
území Bezměrov, st. p. 31, 32, p. č. 33/1, 33/2, 33/3, 35, 264, 266, 269, 270, 272, 276, 293,
526, 624 v katastrálním území Bojanovice u Zlobic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zlobice, Bojanovice č.p. 29 a č.p. 28
Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě (datová schránka):
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
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
MěÚ Kroměříž, stavební úřad, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se účastníkům řízení doručuje oznámení
o zahájení řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Kroměříž.
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá
příslušnému obecnímu úřadu se žádostí o vyvěšení:
Městský úřad Kroměříž, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
Obec Zlobice, IDDS: r5garjv
sídlo: Zlobice č.p. 77, 768 31 Zlobice
Obec Bezměrov, IDDS: 442bmbk
sídlo: Bezměrov č.p. 155, 767 01 Kroměříž 1

