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Oprávněná
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Viadesigne s.r.o.
Na Zahradách 1151/16
690 02 Břeclav
IČO: 27696880

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Ţadatelé, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO: 70934860 a
Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČO: 00544558, oba v zastoupení na základě plné moci
Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO: 27696880 podáním č.j. 8383/2017,
ze dne 20.03.2017 poţádal o stavební povolení stavby „SILNICE II/490: RYMICE“ na pozemcích
p.č. 96, st. 124, st. 146, 155/1, 238/1, 238/2, 272/17, 721/3, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 805/2 a
833 vše v katastrálním území Rymice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení investic, jako věcně
a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) “) podle ustanovení
§ 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), § 15 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a § 16 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), v platném znění, projednal ve smyslu § 109 aţ § 114 stavebního zákona ţádost
ve stavebním řízení a po jejím prozkoumání, podle § 115 stavebního zákona:
vydává stavební povolení na stavbu

SILNICE II/490: RYMICE
na pozemcích p.č. 96, st. 124, st. 146, 155/1, 238/1, 238/2, 272/17, 721/3, 722/1, 722/2, 722/3,
722/4, 805/2 a 833 vše v katastrálním území Rymice.
Digitálně podepsal Eva Frybortová

Datum: 11.05.2017 12:02:37 +02:00
Městský úřad Holešov
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Stavba obsahuje:
Stavební objekt: SO 101 Komunikace II/490
Jedná se o rekonstrukci stávajícího úseku silnice II/490 na průjezdním úseku obce Rymice.
Stavební objekt řeší kompletní výměnu konstrukčních vrstev se sanací neúnosného podloţí
v celkové délce 0,826 km. Stavba se nachází v uzlových úsecích silnice II/490: uzlový úsek č.7,
název úseku „Vesnice“, km 0,008-0,198, dl. 190 m, uzlový úsek č.8, název úseku „Hejnice“, km
0,000-0,277, dl. 277 m, uzlový úsek č.9, název úseku „Padělky“, km 0,000-0,359, dl. 359 m. Šířka
vozovky bude v rámci rekonstrukce sjednocena na 6,5 m mezi obrubami a bude provedeno
výškové napojení místních komunikací a ploch za obrubou. Skladba silnice obsahuje úpravu
podloţí stabilizací hydraulickými pojivy v tl. min. 200 mm, ochrannou vrstvu MZ v tl. 150 mm,
nestmelenou podkladní vrstvu ŠD v tl. min. 200 mm ( na vrstvě budou provedeny zatěţovací
zkoušky s poţadovanou hodnotou modulu řetvárnosti min. Edef=90 MPa), infiltrační postřik PS-E
min. 1,0 kg/m2, pokládku vrstvy ACP 22 + v tl. 60 mm, spojovacáí postřik PS-E 0,200 kg/m2,
loţnou vrstvu ACL 16+ v tl. 60 mm, spojovací postřik PS-E 0,200 kg/m2, obrusnou vrstvu ACO 11+
v tl. 50 mm.
Stavební objekt: SO 102 Obruby, sjezdy a MK - Rymice
Stavební objekt řeší osazení obrub s napojením na stávající místní komunikace a stávajících
sjezdů s respektováním jejich historického umístění v délce komunikace 0,826 km. Napojení bude
provedenou asfaltovým betonem ACO11+. Součástí tohoto povolení nejsou samotné sjezdy
k nemovitostem, jeţ nejsou v kompetenci speciálního stavebního úřadu.
Stavební objekt: SO 201 Mostní objekt
Stavební objekt řeší vybudování nového propustku místo stávajícího ve velmi špatném stavu, který
převádí Rymický potok. Propustek bude vybourán včetně základů a bude proveden z rámových
prvků. Zaloţení nového propustku se provede na betonové desce, která bude vyztuţena sítí KARI.
Betonová deska bude z betonu a bude uloţena na podkladním betonu. Bude osazeno ocelové
zábradlí a koryto potoka bude vyčištěno a dno bude opatřeno kamennou dlaţbou do suché
betonové směsi.
Součástí stavebního povolení není dopravní značení.
Podmínky:
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou zpracoval Viadesigne s.r.o., IČO: 27696880, ČKAIT 1005104, sídlo zhotovitele: Na
Zahradách 1151, 90 02 Břeclav, č. zakázky VD02616, z února 2017 případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Ţadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Při provádění stavby je nutno dodrţovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu
veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, ţivotního prostředí, poţární
bezpečnosti a civilní ochrany.
4. Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými odpady v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zajistit jejich třídění a následné
předání oprávněné osobě.
5. Vyuţitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační
zařízení na vyuţívání stavebních odpadů. Ostatní nevyuţitelné stavební odpady lze předat
pouze té oprávněné osobě, která provozuje zařízení k odstraňování odpadů.
6. Při provádění stavby nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek. Případné škody
na své náklady stavebník odstraní či plnohodnotně nahradí.
7. Při provádění stavby budou dodrţena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
poţadavcích na stavby, v platném znění.
8. Ţadatel oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavebních prací.
9. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
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10. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona.
11. Stavbu můţe provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je zhotovitel povinen
zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichţ provádění je předepsáno zvláštní oprávnění,
vykonávaly jen osoby, které jsou drţiteli takového oprávnění (§ 160 stavebního zákona).
12. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí ţadatel stavebnímu úřadu tyto
fáze výstavby: zahájení stavby, osazení obrub a celkové dokončení stavby.
13. Při provádění stavby budou dodrţeny a splněny podmínky uvedené v těchto vyjádřeních a
stanoviscích správců technické a dopravní infrastruktury:
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Ţiţkov,130 00 Praha 3,
vyjádření č.j.: 604600/16 ze dne 06.05.2016,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Ţiţkov,130 00 Praha 3,
vyjádření č.j.: POS/KM/378/2016 ze dne 17.06.2016,
- E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření
č.j. H18502-16150472 ze dne 24.11.2016,
- E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
vyjádření č.j. L4570-16152843 ze dne 02.12.2016,
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, vyjádření
č.j.: PM049120/2016-203/Fi ze dne 14.10.2016,
- RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko
č.j. 5001303201 ze dne 30.05.2016,
- Vodovody a kanalizace Kroměříţ, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříţ, stanovisko
č.j.: 2016-003793 ze dne 05.12.2016,
Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.
14. Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení ţivotního
prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 7 odst. 5
písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném
znění, nebude vydávat závazné stanovisko (souhlas) k odnětí částí pozemků p.č. 833,
p.č. 238/1, p.č. 272/17 a p.č. 96 ze zemědělského půdního fondu. Po ukončení stavební
činnosti je nutné uvést pozemek do souladu s charakteristikou druhu pozemku dle katastru
nemovitostí.
15. Protoţe při provádění stavebních prací dojde k omezení provozu na silnici II/490, je ţadatel
povinen poţádat Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní o přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích, kdy je nutné společně se ţádostí předloţit návrh
přechodné úpravy provozu odsouhlasený Policií ČR Dopravní inspektorát Kroměříţ.
16. Pokud při provádění stavebních prací dojde ke zvláštnímu uţívání (skládka materiálu,
kontejner, výkopové práce apod.) na některé z přilehlých komunikací (silnice nebo
chodník), je ţadatel povinen poţádat Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní o
zvláštním uţívání komunikace v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, které vydá Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, Masarykova
628, 769 17 Holešov, dveře číslo 109, na základě písemné ţádosti, souhlasu (smlouvy)
s vlastníkem (majetkovým správcem) dotčené komunikace a po zaplacení správního
poplatku.
17. Ţadatel je povinen poţádat s dostatečným časovým předstihem (min. 30dnů) před konáním
závěrečné kontrolní prohlídky stavby o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích. Společně se ţádostí je nutné předloţit návrh místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích odsouhlasený Policií ČR Dopravní inspektorát Kroměříţ.
18. Katastrální území Rymice, na kterém se předmětná stavba nachází, je třeba povaţovat za
území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění. Při veškerých zemních pracích je tedy nutno dodrţet ustanovení
výše citovaného zákona o státní památkové péči.
19. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak,
aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování
hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
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stanovených v § 12 odst.9 a v příloze č.3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a
technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou
pouţívána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
20. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).
21. Ţadatel zajistí, aby před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby byly provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
22. Ţadatel oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s uţíváním stavby nejméně 30 dnů
předem.
23. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloţí ţadatel mimo jiné doklady o předání
stavebních odpadů oprávněné osobě, provozující zařízení k vyuţívání nebo odstraňování
odpadů.
24. Časový plán: stavba musí být zahájena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO: 70934860 a Obec
Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČO: 00544558, oba v zastoupení na základě plné moci
Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO: 27696880.
Odůvodnění:
Dne 20.03.2017 podali ţadatelé, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČO: 70934860 a Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČO: 00544558, oba
v zastoupení na základě plné moci Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO:
27696880 podáním č.j. 8383/2017, ze dne 20.03.2017 ţádostl o stavební povolení stavby
„SILNICE II/490: RYMICE“ na pozemcích p.č. 96, st. 124, st. 146, 155/1, 238/1, 238/2, 272/17,
721/3, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 805/2 a 833 vše v katastrálním území Rymice. Uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením. § 109 stavebního
zákona, kdy účastníkem řízení je stavebník, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a
vlastníci inţenýrských sítí. Jako účastníci řízení byli vzati: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K
Majáku 5001, 761 23 Zlín, a Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, oba v zastoupení na
základě plné moci Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, Museum Kroměříţska, p.o., Velké náměstí 38/21, 767 01
Kroměříţ, Věra Zlámalová, Rymice 133, 769 01 Holešov, Milada Hubíková, Stoličkova 1922/20,
767 01 Kroměříţ, Jaromír Janalík, Novákova 1361/6, 415 01 Teplice, Pavel Janalík, nám. Míru
162, 768 24 Hulín, Petr Janalík, Albertova 3883/27, 767 01 Kroměříţ, Roman Janalík, Drválovice
34, 679 36 Vanovice, Zdeňka Šmardová, Rymice 73, 769 01 Holešov, GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151, 370 49
České Budějovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha,
Vodovody a kanalizace, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříţ, dále byli za účastníky řízení pojati
vlastníci sousedních pozemků, tj. vlastníci pozemků p.č. st.126, st.126/1, st.126/2, st.126/3, st.127,
st.128, st.129, st.130, st.131, st.169, st.170, st.171, st.177/1, st.177/2, st.180, st.181/1, st. 181/2,
st.182, st.183, st.185, st.190/1, st.191, st.193, st.194/1, st.194/2, st.197, st.198, st.202, st.212,
st.213, st.226, 127/3, 155/2, 156, 159, 160/1, 160/18, 160/29, 160/30, 238/4, 241/1, 243/2, 243/3,
245/5, 246/3, 272/16, 272/18, 272/37, 272/38, 272/39, 272/40, 272/41, 338/31, 529/1, 529/20,
529/23, 529/28, 703/3, 703/10, 707/1, 707/2, 711, 712, 713, 716/3, 717/1, 717/2, 720/1, 721/3,
724, 736/1, 756/3, 757/1, 764/1, 796, 831, 832 a 834, vše v katastrálním území Rymice
Opatřením ze dne 06.04.2017 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protoţe jsou mu dobře známy poměry staveniště a ţádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Současně nařídil lhůtu (10 dnů od
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doručení oznámení), do které mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit svá závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky. V průběhu řízení nebyly vzneseny ţádné námitky.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal ţádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, ţe jejím
uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení:
Městský úřad Holešov, Koordinované závazné stanovisko, č.j.:HOL-4104/2017/ŢP/VK ze dne
17.03.2017,
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení stavebního řádu,
č.j.:HOL-25818/2016/SÚ/DN ze dne 07.12.2016,
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříţ, č.j.: HSZL-8100-2/KM-2016 ze
dne 09.12.2016,
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j.: KHSZL 29709/2016 ze dne
15.11.2016,
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříţ, č.j.: KRPZ-54704-2/ČJ-2016150806 ze dne 22.11.2016,
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., č.j.: KVD 05/2017 ze dne 17.03.2017,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 604600/16 ze dne 06.05.2016,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: POS/KM/378/2016 ze dne 17.06.2016,
E.ON Servisní, s.r.o., č.j. H18502-16150472 ze dne 24.11.2016,
E.ON Česká republika, s.r.o., č.j. L4570-16152843 ze dne 02.12.2016,
Povodí Moravy, s.p.,č.j.: PM067342/2016-203/Fi ze dne 26.01.2017,
RWE Distribuční sluţby, s.r.o., č.j. 5001303201 ze dne 30.05.2016,
Vodovody a kanalizace Kroměříţ, a.s., č.j.: 2016-003793 ze dne 05.12.2016,
Dále byly ke stavebnímu řízení doloţeny doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, nebo
stavbám, anebo právo zaloţené smlouvou provést stavbu.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poţadavky na stavby.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad rozhodl za pouţití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí
uvedených.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je moţno podat odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
do 15-ti dnů ode dne jeho doručení a to u Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a
silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a
ţivotního prostředí, oddělení investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 1.patro, dveře č. 203.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby kaţdý účastník řízení obdrţel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí mít náleţitosti uvedené
v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá a v čem je spatřován rozpor s právním předpisem
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam aţ do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliţe stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Otisk úředního razítka
Radka Stratilová v.r.
referent odboru výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí
oddělení investic
Městského úřadu Holešov

Poznámka pro stavebníka:
Ověřenou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyţádá po nabytí právní
moci rozhodnutí, tj. cca 20 dní po obdrţení tohoto rozhodnutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) dle
pol. 18, odst. 1, písm. f) ve výši 10.000,- Kč, byl uhrazen dne 10.05.2017.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce

Ev.č.:
Vyvěšeno dne:
Bude sejmuto dne:
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2
v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a pro lhůty k vyjádření
případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení
je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad
Holešov.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm.a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO: 70934860 a
Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov,
oba v zastoupení na základě plné moci Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav,
IČO: 27696880, DS: PO, zrkaeex
Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 2
správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou):
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, DS: PO,m49t8gw
Museum Kroměříţska, p.o., Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříţ, DS: PO, envk6c7
Věra Zlámalová, Rymice 133, 769 01 Holešov
Milada Hubíková, Stoličkova 1922/20, 767 01 Kroměříţ
Jaromír Janalík, Novákova 1361/6, 415 01 Teplice
Pavel Janalík, nám. Míru 162, 768 24 Hulín
Petr Janalík, Albertova 3883/27, 767 01 Kroměříţ
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Roman Janalík, Drválovice 34, 679 36 Vanovice
Zdeňka Šmardová, Rymice 73, 769 01 Holešov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, DS: PO, jnnyjs6
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, DS: PO, qa7425t
Vodovody a kanalizace, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříţ, DS: PO, uk9gx2j
- sousední pozemky: p.č. st.126, st.126/1, st.126/2, st.126/3, st.127, st.128, st.129, st.130, st.131,
st.169, st.170, st.171, st.177/1, st.177/2, st.180, st.181/1, st. 181/2, st.182, st.183, st.185, st.190/1,
st.191, st.193, st.194/1, st.194/2, st.197, st.198, st.202, st.212, st.213, st.226, 127/3, 155/2, 156,
159, 160/1, 160/18, 160/29, 160/30, 238/4, 241/1, 243/2, 243/3, 245/5, 246/3, 272/16, 272/18,
272/37, 272/38, 272/39, 272/40, 272/41, 338/31, 529/1, 529/20, 529/23, 529/28, 703/3, 703/10,
707/1, 707/2, 711, 712, 713, 716/3, 717/1, 717/2, 720/1, 721/3, 724, 736/1, 756/3, 757/1, 764/1,
796, 831, 832 a 834, vše v katastrálním území Rymice.
Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě:
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení ţivotního prostředí,
Masarykova 628, 769 17 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí, oddělení stavebního řádu,
Masarykova 628, 769 17 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Policie ČR DI Kroměříţ, Březinova 2819, 767 28 Kroměříţ, DS: OVM, w6thp3w
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo Nábřeţí 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM,
xwsai7r
Hasičský záchranný sbor ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín, DS: OVM, z3paa5u
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, DS: PO
bv4gfwe
K vyvěšení:
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu
úřadu se ţádostí o vyvěšení:
Městský úřad Holešov, Odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Obecní úřad Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, DS: OVM, g4bbikg
Na vědomí (email a poštou):
Egeria, o.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, email: mirek_mach@seznam.cz
Děti Země – Klub za udrţitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, e-mail: dz.brno@ecn.cz
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