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V  E  Ř  E  J  N  Á    V  Y  H  L  Á  Š  K  A   
 

R O Z H O D N U T Í  O  U M Í S T Ě N Í  S T A V B Y  
POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 
Dne 27.09.2022 podala společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická  1873/36, Černá Pole, 602 00  
Brno 2 zastoupená na základě plné moci společností MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest  79, 768 23  
Břest žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby č.j. HOL-27501/2022/SÚ/JP pro stavbu Martinice, 
náves, obnova NN na pozemcích: stavební parcela číslo 72 (zastavěná plocha a nádvoří), 73 
(zastavěná plocha  a nádvoří), 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 77 (zastavěná plocha a nádvoří), 
78/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 78/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 
78/2 (trvalý travní porost), 78/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 81 (zahrada), stavební parcela 
číslo 81 (zastavěná plocha a nádvoří), 82 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 83/1 
(zahrada), 83/2 (zahrada), stavební parcela číslo 85/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 86/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha a nádvoří), 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková 
parcela číslo 92/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 92/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 
stavební parcela číslo 94/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 94/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 95/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), 95/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 97 (zastavěná plocha a nádvoří), 98 
(zastavěná plocha a nádvoří), 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pozemková parcela číslo 99 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/1 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 100/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 101 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 
stavební parcela číslo 106 (zastavěná plocha a nádvoří), 115 (zastavěná plocha a nádvoří), 116 
(zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 492/1  
(ostatní plocha/silnice), 494/1 (ostatní plocha/silnice), 494/2 (ostatní plocha/silnice), 494/4 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 495 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 500 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 590/1 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 598 (ostatní 
plocha/manipulační plocha), 670/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 675 (ostatní plocha, jiná plocha), 700 
(ostatní plocha, jiná plocha), 701 (ostatní plocha, jiná plocha), 711 (ostatní plocha, jiná plocha)             
v katastrálním území Martinice u Holešova a ohlášení odstranění stavby č.j. HOL-27500/2022/SÚ/JP 
na stavbu: Martinice, náves, obnova NN- odstranění nadzemního vedení NN na pozemcích: stavební 
parcela číslo 71/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 72 (zastavěná plocha a nádvoří), 73 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 77 (zastavěná plocha a nádvoří), 78/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 78/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 81 
(zahrada), stavební parcela číslo 81 (zastavěná plocha a nádvoří), 82 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pozemková parcela číslo 83/1 (zahrada), 83/2 (zahrada), stavební parcela číslo 85/3 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 86/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha a nádvoří), 90/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 92/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 
stavební parcela číslo 94/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 94/2 (zastavěná plocha  a nádvoří), 95/1 

EG.D, a.s., IČO 28085400 
Lidická  1873/36 
Černá Pole 
602 00  Brno 2 
 
V zastoupení 
MOPRE s.r.o., IČO 28323700 
Břest  79 
768 23  Břest 
 
 
 



Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu  
č. j. HOL-27501/2022/SÚ/JP 
 

Stránka 2 z 14 

(zastavěná plocha a nádvoří), 95/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 97 (zastavěná plocha a nádvoří), 98 
(zastavěná plocha a nádvoří), 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pozemková parcela číslo 99 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/1 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 100/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 101 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 
stavební parcela číslo 106 (zastavěná plocha a nádvoří), 115 (zastavěná plocha a nádvoří), 116 
(zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná plocha a nádvoří), 494/1(ostatní plocha/silnice),  494/2 
(ostatní plocha/silnice), 495 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 500 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 598 (ostatní plocha/manipulační plocha), 670/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 675 
(ostatní plocha, jiná plocha), 679 (ostatní plocha, jiná plocha), 700 (ostatní plocha, jiná plocha), 701 
(ostatní plocha, jiná plocha) v katastrálním území Martinice u Holešova.   
 

Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný 
podle ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, dále jen „stavební zákon“, usnesením dne 05.10.2022 pod č.j. HOL-
28394/2022/SÚ/JP výše uvedené ohlášení odstranění stavby převedl do režimu řízení. Podané 
hlášení odstranění stavby dle § 128 odst. 4 se považuje za žádost o povolení odstranění stavby          
a řízení je zahájeno právní mocí usnesení a to dne 05.09.2022.  
 
Stavební úřad usnesením dne 05.10.2022 pod č.j. HOL-28317/2022/SÚ/JP  spojil   výše uvedené 
územní řízení o umístění stavby na stavbu:  Martinice, náves, obnova NN s řízením o odstranění 
stavby  na stavbu:  Martinice, náves, obnova NN- odstranění nadzemního vedení NN.  
 

Stavební úřad 

a) posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení, podle § 92 
odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření  a stavebního řádu vydává 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

Martinice, náves, obnova NN 
na pozemcích: stavební parcela číslo 72 (zastavěná plocha a nádvoří), 73 (zastavěná plocha               
a nádvoří), 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 77 (zastavěná plocha a nádvoří), 78/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 78/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 78/2 (trvalý 
travní porost), 78/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 81 (zahrada), stavební parcela číslo 81 
(zastavěná plocha a nádvoří), 82 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 83/1 
(zahrada), 83/2 (zahrada), stavební parcela číslo 85/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 86/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha a nádvoří), 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková 
parcela číslo 92/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 92/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 
stavební parcela číslo 94/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 94/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 95/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), 95/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 97 (zastavěná plocha a nádvoří), 98 
(zastavěná plocha a nádvoří), 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pozemková parcela číslo 99 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/1 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 100/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 101 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 
stavební parcela číslo 106 (zastavěná plocha a nádvoří), 115 (zastavěná plocha a nádvoří), 116 
(zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 492/1  
(ostatní plocha/silnice), 494/1 (ostatní plocha/silnice), 494/2 (ostatní plocha/silnice), 494/4 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 495 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 500 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 590/1 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 598 (ostatní 
plocha/manipulační plocha), 670/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 675 (ostatní plocha, jiná plocha), 700 
(ostatní plocha, jiná plocha), 701 (ostatní plocha, jiná plocha), 711 (ostatní plocha, jiná plocha)             
v katastrálním území Martinice u Holešova. 
 

b) v souladu s ustanovením § 128 odst. 4 stavebního zákona a podle § 18o) vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky) 

p o v o l u j e  o d s t r a n ě n í  
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stavby:  
 

Martinice, náves, obnova NN- odstranění nadzemního vedení NN 
na pozemcích: stavební parcela číslo 71/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 72 (zastavěná plocha            
a nádvoří), 73 (zastavěná plocha a nádvoří), 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 77 (zastavěná plocha 
a nádvoří), 78/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 78/1 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 81 (zahrada), stavební parcela číslo 81 (zastavěná plocha a nádvoří), 82 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 83/1 (zahrada), 83/2 (zahrada), stavební parcela číslo 
85/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 86/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha                
a nádvoří), 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 92/3 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), stavební parcela číslo 94/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 94/2 (zastavěná plocha           
a nádvoří), 95/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 95/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 97 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 98 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 99 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/1 
(ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 101 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), stavební parcela číslo 106 (zastavěná plocha a nádvoří), 115 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 116 (zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná plocha a nádvoří), 494/1(ostatní 
plocha/silnice),  494/2 (ostatní plocha/silnice), 495 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 500 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 598 (ostatní plocha/manipulační plocha), 670/2 (ostatní plocha, jiná 
plocha), 675 (ostatní plocha, jiná plocha), 679 (ostatní plocha, jiná plocha), 700 (ostatní plocha, jiná 
plocha), 701 (ostatní plocha, jiná plocha) v katastrálním území Martinice u Holešova.   
 
 
Účel stavby: technická infrastruktura NN – distribuce elektrické energie (kabelizace distribučního 
vedení NN na návsi obce Martinice).  
 
 
Stavba obsahuje: 
Podzemní kabelové vedení NN celkové délky 1113 m- kabel NAYY 4x150 délka trasy 975 m, kabel 
NAYY 4x95 délky trasy 2 m, kabel NAYY 4x50 délky trasy 136 m včetně 25 ks přepojení hlavního 
domovního vedení. 
 

Ze stávající rozpojovací skříně SD822/NK bude řízeným protlakem pod silnicí III/49016 a pak řízeným 
protlakem pod vodním tokem Mojena a silnicí II/490 položeno 3x kabelové vedení NN NAYY 4x150. 
První z kabelů bude uložen v chodníku a zeleném pásu podél domů č.p. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 
38, 37, 36, 35 na návsi, kde bude v místní komunikaci před č.p.50 naspokován na stávající kabelové 
vedení NN. Tento kabel bude smyčkovat jednotlivé kabelové skříně a kabelové pilíře pro přepojení 
stávajících odběrů elektrické energie. Stávající odběrná místa č.p. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 
77, 37, 36 budou novým hlavním domovním vedením případně jeho úpravou přepojeny. 
Druhý z kabelů bude uložen v zeleném pásu a chodníku podél pravé strany silnice II/490 směrem       
na Holešov. Kabel bude smyčkovat kabelový pilíř, do kterého bude přepojeno stávající hlavní domovní 
vedení pro č.p. 202. Kabel bude ukončen v projektovaném kabelovém pilíři SD732/NK v parku na p.č. 
78/1. 
Třetí z kabelů bude řízeným protlakem křížit silnici II/490 a bude ukončen v projektovaném kabelovém 
pilíři SR352/NK v blízkosti domu č.p.48. Z tohoto pilíře bude položeno nové hlavní domovní vedení    
pro č.p. 59.  
Dále bude z tohoto pilíře položeno kabelové vedení NAYY 4x50 směr ulička. Kabelové vedení bude 
smyčkovat kabelové skříně umístěné na fasádách domů č.p. 49, 48 a 100, ze kterých bude provedeno 
nové hlavní domovní vedení pro připojení jednotlivých nemovitostí. Kabelové vedení NAYY 4x50 bude 
ukončeno v projektované skříni SV201 na stávajícím podpěrném bodě č.58. Do skříně SV201 bude 
zapojena stávající nadzemní přípojka pro č.p. 47 a stávající hlavní domovní vedení pro č.p. 78. 
Dále bude z kabelového pilíře SR352/NK u č.p.48 položeno kabelové vedení NAYY 4x150 v chodníku 
podél levé strany silnice II/490 ve směru na Holešov. Kabelové vedení bude smyčkovat kabelové 
skříně  a kabelový pilíř pro přepojení stávajících odběrů elektrické energie. Stávající odběrná místa 
č.p. 74, 71, 94, 240, 97 budou novým hlavním domovním vedením přepojeny. Kabelové vedení NAYY 
4x150 bude ukončeno v projektovaném kabelovém pilíři SD732/NK v parku na p.č. 78/1. 
Z projektovaného kabelového pilíře SD732/NK na p.č. 78/1 bude překopem místní komunikace 
položeno kabelové vedení NAYY 4x150 směr hasičárna. Kabel bude smyčkovat kabelový pilíř 
SS200/NK před domy č.p. 89 a 90 (náhrada za stávající pilíř SR) a kabelovou skříň SS100/NV           
na fasádě hasičárny č.p. 100. Kabel bude před domem č.p.90 naspojkován na stávající podzemní 
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kabelové vedení NAYY 4x150. Stávající odběrná místa č.p. 89, 90 a 80 budou novým hlavním 
domovním vedením přepojeny. 
 
Demontáž:   Nadzemní vedení NN  celkové délky 822 m- AlFe 4x42/7 délky 511 m, AlFe 4x70/11 
délky 50m, AES 4x95+25 délky 177 m, AYKYz 4x16 délky 84 m. Podzemní kabelové vedení NN – 
rušená trasa celkové délky 137 m-kabel NAYY 4x150 délka trasy 11 m, kabel NAYY 4x95 délky trasy 
10 m, kabel  CYKY 3x150+70 délky trasy 116 m. 
Stávající nadzemní vedení NN bude v rozsahu projektované kabelizace demontováno včetně přípojek. 
Dále bude demontována přípojka z podpěrného bodu č. 20 pro č.p. 49. Demontáž stávajícího 
nadzemního vedení NN bude probíhat ze silnice II/490, III/49016, z místních komunikací a z chodníků. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Stavební úřad vymezil území dotčené vlivy umisťované stavby v rozsahu pozemků: stavební parcela 
číslo 72, 73, 74/1, 77, 78/1, pozemková parcela číslo 78/1, 78/2, 78/3, 81, stavební parcela číslo 81, 
82, pozemková parcela číslo 83/1, 83/2, stavební parcela číslo 85/3, 86/1, 89, 90/1, pozemková 
parcela číslo 92/1, 92/3, stavební parcela číslo 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 97, 98, 99/1, 99/2, pozemková 
parcela číslo 99, 100/1, 100/2, 101, stavební parcela číslo 106, 115, 116, 125, pozemková parcela 
číslo 492/1, 494/1, 494/2, 494/4, 495, 500, 590/1, 598, 670/2, 675, 700, 701, 711 v katastrálním území 
Martinice u Holešova  na nichž je stavba umístěna a v rozsahu sousedních pozemků: stavební parcela 
číslo 71/2, 104, 263, 432, pozemková parcela číslo 77/2, 77/3, 77/4, 77/6, 86/8, 92/4, 93/4, 100/4, 669, 
666, 668 v katastrálním území Martinice u Holešova. 
Na základě výsledku vedeného řízení, předložené projektové dokumentace a stanovisek dotčených 
orgánů další území vlivy umisťované stavby nebude dotčeno. 
 
Ke stavbě vydal v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Holešov, Odboru vnitřních 
věcí vydaném dne 21.03.2022 č.j. HOL- 4265/2022/T/IVD Městský úřad Holešov, Odbor územního 
plánování a stavebního řádu Útvar územního plánování závazné stanovisko orgánu územního 
plánování. Záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentací a z hlediska cílů a úkolů územního plánování bez stanovení dalších podmínek. 

 

Pro umístění, provedení stavby, odstranění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích: stavební parcela číslo 72, 73, 74/1, 77, 78/1, 
pozemková parcela číslo 78/1, 78/2, 78/3, 81, stavební parcela číslo 81, 82, pozemková parcela 
číslo 83/1, 83/2, stavební parcela číslo 85/3, 86/1, 89, 90/1, pozemková parcela číslo 92/1, 92/3, 
stavební parcela číslo 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 97, 98, 99/1, 99/2, pozemková parcela číslo 99, 
100/1, 100/2, 101, stavební parcela číslo 106, 115, 116, 125, pozemková parcela číslo 492/1, 
494/1, 494/2, 494/4, 495, 500, 590/1, 598, 670/2, 675, 700, 701, 711 v katastrálním území 
Martinice u Holešova   tak, jak je zakresleno v koordinačních situačních výkresech stavby C.3.a, 
C.3.b  v měřítku 1:500, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

1. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky z vyjádření správců sítí technického vybavení: 
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví  E.G. D, a.s.,          
a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu vydané E.G. D, a.s.,  Poskytování 
informací k sítím, Zlínská 230, 765 02 Otrokovice dne 14.02.2022 pod zn. H18502-26166271, 
Stanovisko č. 213/2022 ze dne 17.02.2022, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 
č.p.3666, 767 01 Kroměříž 1, stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499, Zábrdovice, 
602 00 Brno 2 zn. 5002553054 ze dne 10.03.2022, vyjádření CETIN a.s., Českomoravská  
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 č.j. 546248/22 ze dne 14.02.2022, a podmínky stanoviska Povodí 
Moravy, s. p., Dřevařská  932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 zn. PM-7297/2022/5203/Kuč ze dne 
01.03.2022. Před zahájením zemních prací je stavebník- investor povinen učinit nezbytná 
opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí technického vybavení, zejména zajistit 
vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí technického vybavení, aby nedošlo k jejich 
případnému poškození a to min. 15 dní před zahájením výkopových prací. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol.  

2. Prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou všech sítí technického 
vybavení, s rozsahem ochranných pásem a podmínkami uvedenými  ve vyjádřeních jednotlivých 
správců sítí a aby při pracích v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti a nepoužívali nevhodného 
nářadí a elektrické energie (tzn. nikoliv sbíječky apod.) tak, aby nedošlo k poškození sítí 
technického vybavení.  
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3. Odkryté sítě technického vybavení musí být řádně zabezpečeny proti jejich poškození.  

4. Budou respektována ochranná pásma sítí technického vybavení. 

5. Před záhozem výkopu a dokončení stavby budou přizváni jednotliví správci sítí technického 
vybavení ke kontrole, zda nejsou poškozeny sítě technického vybavení a zda byly respektovány 
požadavky příslušných správců sítí technického vybavení. O kontrole bude proveden zápis           
do montážního nebo stavebního deníku.  

6. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem či dalšími 
látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad 
nebudou volně skladovány ani na břehu ani v blízkosti toku.  

7. Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu vodního toku (6 m od břehové hrany toku) musí 
být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).  

8. Zahájení prací požadujeme písemně oznámit min. 5 pracovních dní předem na Povodí Moravy,    
s. p.: provoz Zlín. Zástupce Povodí Moravy, s. p. bude přizván k závěrečné prohlídce stavby,       
kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření 
(Bpv + JTSK).  

9. Při provádění a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění podzemních                     
ani povrchových vod vzhledem k situování stavby v ochranném pásmu vodního zdroje Holešov            
a v těsné blízkosti vodního toku Mojena.  

10. Mechanizace použitá při realizaci stavebních prací musí být zabezpečena proti úniku provozních 
kapalin. Materiály použité pro stavbu musí být takové, aby nemohly negativně ovlivnit zdroje 
podzemní vody.  

11. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba po dobu předpokládané 
existence bude splňovat požadavky uvedené v § 156 stavebního zákona.  

12. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

13. Stavbu lze realizovat na základě pravomocného územního rozhodnutí. 

14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

15. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

16. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavbu bude 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 jejichž provádění je předepsáno 
zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§ 160 
stavebního zákona).  

17. Stavebník po nabytí právní moci územního rozhodnutí, před zahájením stavebních prací, předloží 
stavebnímu úřadu doklad o tom, že stavebníkem zvolený dodavatel je oprávněn v souladu s § 160 
stavebního zákona provádět stavbu. 

18. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. Po  dokončení 
stavby předá zhotovitel stavby originál stavebního deníku stavebníkovi. 

19. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jen „správní řád“). 

20. Stavba může být užívána podle § 122 stavebního zákona na základě kolaudačního souhlasu. 

21. Stavba Martinice, náves, obnova NN- odstranění nadzemního vedení NN  na pozemcích: stavební 
parcela číslo 71/1, 72, 73, 74/1, 77, 78/1, pozemková parcela číslo 78/1, 81, stavební parcela číslo 
81, 82, pozemková parcela číslo 83/1, 83/2, stavební parcela číslo 85/3, 86/1, 89, 90/1, 
pozemková parcela číslo 92/3, stavební parcela číslo 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 
pozemková parcela číslo 99, 100/1, 100/2, 101, stavební parcela číslo 106, 115, 116, 125, 494/1,  
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494/2, 495, 500, 598, 670/2, 675, 679, 700, 701 v katastrálním území Martinice u Holešova bude 
odstraněna nejpozději do 30.12.2024. 

22. Při provádění bouracích prací bude postupováno podle dokumentace bouracích prací,                
kterou vypracovala Ing. Miroslava Řezníčková, ČKAIT 1302144. 

23. Při provádění prací spojených s odstraňováním stavby budou dodrženy podmínky správců sítí 
technického vybavení:  Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)             
ve vlastnictví  E.G. D, a.s., a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu vydané 
E.G. D, a.s.,  Poskytování informací k sítím, Zlínská 230, 765 02 Otrokovice dne 14.02.2022 pod 
zn. H18502-26166271, Stanovisko č. 213/2022 ze dne 17.02.2022, Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p.3666, 767 01 Kroměříž 1, stanovisko GasNet Služby, s.r.o., 
Plynárenská č.p.499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 zn. 5002553054 ze dne 10.03.2022, vyjádření 
CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 č.j. 546248/22 ze dne 14.02.2022 a 
podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p., Dřevařská  932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 zn. PM-
7297/2022/5203/Kuč ze dne 01.03.2022. 

24. Stavby se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života 
a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability stavby     
nebo její části. Při odstraňování staveb nebo jejich částí nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb 
ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

25. Při odstraňování stavby je nutno dodržovat platné obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (zejména vyhlášku č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby a zákon 
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). 

26. Odstraňování stavby může být zahájeno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (§ 73 zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) dále jen „správní řád“. 

 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická  1873/36, 
Černá Pole, 602 00  Brno 2, Obec Martinice, Martinice  16, 769 01 Holešov, Miroslav Páša, Martinice  
39, 769 01 Holešov, Pavel Solař, Martinice  77, 769 01 Holešov, Monika Musilová, Novosady  1617, 
769 01 Holešov, JUDr. Vladislav Ziegelbauer, Martinice  36, 769 01 Holešov, Ing. Jaroslav Stískal, 
Martinice  42, 769 01 Holešov, Věra Bartáková, Kostelec u Holešova  112, 768 43 Kostelec                  
u Holešova, Ludmila Linhartová, Krále Jana  52, 583 01 Chotěboř, Drahomíra Petrlová, Martinice  38, 
769 01 Holešov, Roman Hlaváč, Kabelíkova  2764/20, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Michaela 
Hlaváčová, Kabelíkova  2764/20, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Marian Odstrčilík, Martinice  44, 
769 01 Holešov, Eva Mokrášová, Martinice  41, 769 01 Holešov, Jarmila Pálková, Martinice  46, 769 
01 Holešov, Pavla Rožnovská, Martinice  46, 769 01 Holešov, Květa Heelas, Martinice  40, 769 01 
Holešov, Dr. Richard Hosie Heelas, Minster Road  23, Oxford OX4 1LY, United Kingdom (the), Iveta 
Bardodějová, Martinice  43, 769 01 Holešov, Vladimír Rozsypal, Martinice  43, 769 01 Holešov, 
Vojtěch Zezulka, Náves  12, Prštné, 760 01 Zlín 1, Lenka Pospíšilová, Martinice  301, 769 01 Holešov, 
Pavel Zlámal, Martinice  94, 769 01 Holešov, Petr Zlámal, Martinice  202, 769 01 Holešov, Pavel 
Fiurášek, Martinice  59, 769 01 Holešov, Regína Fiurášková, Martinice  59, 769 01 Holešov, Růžena 
Ullmannová, Martinice  49, 769 01 Holešov, Jana Pohořalá, Martinice  100, 769 01 Holešov, Petr 
Šenkyřík, Martinice  89, 769 01 Holešov, Věra Zlámalová, Martinice  90, 769 01 Holešov, Václav 
Němec, Žeranovice  254, 769 01 Holešov, Viktor Chytilek, Martinice  128, 769 01 Holešov, Věra 
Chytilková, Martinice  74, 769 01 Holešov, Miroslav Odstrčilík, Martinice  48, 769 01 Holešov, Jiří 
Rožnovský, Martinice  46, 769 01 Holešov, Miroslav Svačina, Martinice  50, 769 01 Holešov, Karin 
Bakalová, Martinice  145, 769 01 Holešov,  Vladislav Ziegelbauer, Polní  606, 783 44 Náměšť             
na Hané, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova  1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, Hynek Petrla, Martinice  
38, 769 01 Holešov, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku  5001, 760 
01 Zlín 1, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská  932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, Bc. Jan Kolář, Jaselská  
203/20, Veveří, 602 00 Brno 2, Libor Zlámal, Martinice  200, 769 01 Holešov, Jaroslav Bakala, 
Martinice  145, 769 01 Holešov, KVS plus s.r.o., Přílepy  236, 769 01 Holešov. 
 

Odůvodnění: 
Dne  27.09.2022  obdržel stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby č.j. HOL-
27501/2022/SÚ/JP pro stavbu Martinice, náves, obnova NN na pozemcích: stavební parcela číslo 72 
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(zastavěná plocha a nádvoří), 73 (zastavěná plocha  a nádvoří), 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
77 (zastavěná plocha a nádvoří), 78/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 78/1 
(ostatní plocha/ostatní komunikace), 78/2 (trvalý travní porost), 78/3 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 81 (zahrada), stavební parcela číslo 81 (zastavěná plocha a nádvoří), 82 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 83/1 (zahrada), 83/2 (zahrada), stavební parcela číslo 
85/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 86/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha                
a nádvoří), 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 92/1 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 92/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), stavební parcela číslo 94/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), 94/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 95/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 95/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 97 (zastavěná plocha a nádvoří), 98 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 99/2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 99 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 100/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/2 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 101 (ostatní plocha/ostatní komunikace), stavební parcela číslo 106 (zastavěná plocha   
a nádvoří), 115 (zastavěná plocha a nádvoří), 116 (zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 492/1 (ostatní plocha/silnice), 494/1 (ostatní 
plocha/silnice), 494/2 (ostatní plocha/silnice), 494/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 495 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 500 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 590/1 (vodní plocha/koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené), 598 (ostatní plocha/manipulační plocha), 670/2 (ostatní 
plocha, jiná plocha), 675 (ostatní plocha, jiná plocha), 700 (ostatní plocha, jiná plocha), 701 (ostatní 
plocha, jiná plocha), 711 (ostatní plocha, jiná plocha)  v katastrálním území Martinice u Holešova         
a ohlášení odstranění stavby č.j. HOL-27500/2022/SÚ/JP na stavbu: Martinice, náves, obnova NN- 
odstranění nadzemního vedení NN na pozemcích: stavební parcela číslo 71/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), 72 (zastavěná plocha a nádvoří), 73 (zastavěná plocha a nádvoří), 74/1 (zastavěná plocha    
a nádvoří), 77 (zastavěná plocha a nádvoří), 78/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela 
číslo 78/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 81 (zahrada), stavební parcela číslo 81 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 82 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 83/1 (zahrada), 83/2 
(zahrada), stavební parcela číslo 85/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 86/1 (zastavěná plocha                
a nádvoří), 89 (zastavěná plocha a nádvoří), 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela 
číslo 92/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), stavební parcela číslo 94/1 (zastavěná plocha               
a nádvoří), 94/2 (zastavěná plocha  a nádvoří), 95/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 95/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 97 (zastavěná plocha a nádvoří), 98 (zastavěná plocha a nádvoří), 99/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 99/2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 99 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 100/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 100/2 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace), 101 (ostatní plocha/ostatní komunikace), stavební parcela číslo 106 (zastavěná plocha   
a nádvoří), 115 (zastavěná plocha a nádvoří), 116 (zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 494/1(ostatní plocha/silnice),  494/2 (ostatní plocha/silnice), 495 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), 500 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 598 (ostatní plocha/manipulační 
plocha), 670/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 675 (ostatní plocha, jiná plocha), 679 (ostatní plocha, jiná 
plocha), 700 (ostatní plocha, jiná plocha), 701 (ostatní plocha, jiná plocha) v katastrálním území 
Martinice u Holešova, které podala společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická  1873/36, Černá 
Pole, 602 00  Brno 2 zastoupená na základě plné moci společností MOPRE s.r.o., IČO 28323700, 
Břest  79, 768 23  Břest.   

Stavební úřad usnesením dne 05.10.2022 pod č.j. HOL-28394/2022/SÚ/JP výše uvedené ohlášení 
odstranění stavby převedl do režimu řízení. Podané hlášení odstranění stavby dle § 128 odst. 4         
se považuje za žádost o povolení odstranění stavby a řízení je zahájeno právní mocí usnesení            
a to dne 05.09.2022.  

Stavební úřad usnesením dne 05.10.2022 pod č.j. HOL-28317/2022/SÚ/JP spojil výše uvedené 
územní řízení o umístění stavby na stavbu: Martinice, náves, obnova NN s řízením o odstranění 
stavby na stavbu: Martinice, náves, obnova NN- odstranění nadzemního vedení NN.  

Stavební úřad se při určování účastníků územního řízení řídil ustanovením § 85 stavebního zákona, 
přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, jak na sousedních 
pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by mohla být 
rozhodnutím přímo dotčena. Zjistil, že navržená stavba svým umístěním nemůže ohrozit ani omezit 
práva k dalším sousedním pozemkům a stavbám na nich a proto do okruhu účastníků řízení pojal 
podle § 85 odst.1, 2 stavebního zákona pouze žadatele–  společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, 
Lidická  1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 zastoupenou na základě plné moci společností MOPRE 
s.r.o., IČO 28323700, Břest  79, 768 23  Břest, současně mající dle výpisu z katastru nemovitostí 
v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov věcné 
břemeno na pozemcích pozemková parcela číslo 495, 492/1, 590/1 v katastrálním území Martinice      
u Holešova, Obec Martinice, Martinice  16, 769 01 Holešov- obec, na jejímž území má být požadovaný 
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záměr uskutečněn a současně vlastníka pozemku pozemková parcela číslo 78/1, 78/2, 78/3, 92/1, 
92/3, 99, 100/2, 494/4, 495, 500, 700, 83/2, 100/1, 101, 598, 701, 711, stavební parcela číslo 106        
v katastrálním území Martinice u Holešova.  
Dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona stavební úřad pojal za účastníky územního řízení další 
vlastníky pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, která je předmětem 
správního řízení. Těmito jsou: Miroslav Páša, Martinice  39, 769 01 Holešov- vlastník pozemku 
stavební parcela číslo 77 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 39          
na něm, Pavel Solař, Martinice  77, 769 01 Holešov- vlastník pozemku pozemková parcela číslo 670/2 
v katastrálním území Martinice u Holešova,  Monika Musilová, Novosady  1617, 769 01 Holešov, 
JUDr. Vladislav Ziegelbauer, Martinice  36, 769 01 Holešov, Vladislav Ziegelbauer, Polní  606, 783 44 
Náměšť na Hané-  spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 72 v katastrálním území Martinice u 
Holešova a rodinného domu č.p. 36 na něm, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova  1929/62, Krč,         
140 00 Praha 4 mající dle výpisu z katastru nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu        
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov zástavní právo smluvní k pozemku stavební parcela 
číslo 72 v katastrálním území Martinice u Holešova, Ing. Jaroslav Stískal, Martinice  42, 769 01 
Holešov vlastník pozemku stavební parcela číslo 82 v katastrálním území Martinice u Holešova           
a rodinného domu č.p. 42 na něm, Věra Bartáková, Kostelec u Holešova  112, 768 43 Kostelec           
u Holešova a Ludmila Linhartová, Krále Jana  52, 583 01 Chotěboř- mající dle výpisu z katastru 
nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov 
věcné břemeno užívání k pozemku stavební parcela číslo 82 v katastrálním území Martinice                
u Holešova, Hynek Petrla, Martinice  38, 769 01 Holešov a Drahomíra Petrlová, Martinice  38, 769 01 
Holešov- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 74/1 v katastrálním území Martinice                 
u Holešova a rodinného domu č.p. 38 na něm, Roman Hlaváč, Kabelíkova  2764/20, Přerov I-Město, 
750 02 Přerov 2 a Michaela Hlaváčová, Kabelíkova  2764/20, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2- 
spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 89 v katastrálním území Martinice u Holešova                
a rodinného domu č.p. 45 na něm, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,              
K Majáku  5001, 760 01 Zlín oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem kraje Zlínský kraj, třída 
Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín- vlastník pozemku pozemková parcela číslo 492/1, 494/1, 494/2               
v katastrálním území Martinice u Holešova, Marian Odstrčilík, Martinice  44, 769 01 Holešov- vlastník 
pozemku stavební parcela číslo 86/1 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu 
č.p. 44 na něm, Eva Mokrášová, Martinice  41, 769 01 Holešov- vlastník pozemku stavební parcela 
číslo 81 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 41 na něm, Petr Šenkyřík, 
Martinice  89, 769 01 Holešov- vlastník pozemku stavební parcela číslo 115 a rodinného domu č.p. 89 
na něm, pozemková parcela číslo 81 v katastrálním území Martinice u Holešova,  Jarmila Pálková, 
Martinice  46, 769 01 Holešov, Pavla Rožnovská, Martinice  46, 769 01 Holešov, Jiří Rožnovský, 
Martinice  46, 769 01 Holešov- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 90/1 v katastrálním 
území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 46 na něm, Květa Heelas, Martinice  40, 769 01 
Holešov a Dr. Richard Hosie Heelas, Minster Road  23, Oxford OX4 1LY, United Kingdom (the)- 
spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 78/1 v katastrálním území Martinice u Holešova             
a rodinného domu č.p. 78/1 na něm, Iveta Bardodějová, Martinice  43, 769 01 Holešov a Vladimír 
Rozsypal, Martinice  43, 769 01 Holešov- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 85/3               
v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 43 na něm, Vojtěch Zezulka, Náves  
12, Prštné, 760 01 Zlín 1 - vlastník pozemku stavební parcela číslo 73 v katastrálním území Martinice 
u Holešova a rodinného domu č.p. 37 na něm, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská  932/11, Veveří, 602 
00 Brno 2- vlastník pozemku pozemková parcela číslo 590/1 v katastrálním území Martinice                 
u Holešova, CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9- mající dle výpisu z katastru 
nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov 
věcné břemeno na pozemku pozemková parcela číslo 92/1 v katastrálním území Martinice                   
u Holešova, GasNet, s.r.o., Klíšská  940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1mající dle výpisu 
z katastru nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Holešov věcné břemeno na pozemku pozemková parcela číslo 83/1, 495 v katastrálním území 
Martinice u Holešova,  Lenka Pospíšilová, Martinice  301, 769 01 Holešov - spoluvlastníci pozemku 
stavební parcela číslo 95/2 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 94       
na něm, Pavel Zlámal, Martinice  94, 769 01 Holešov- vlastník pozemku pozemková parcela číslo 83/1 
v katastrálním území Martinice u Holešova, spoluvlastník pozemku stavební parcela číslo 116              
v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 90 na něm, spoluvlastník pozemku 
stavební parcela číslo 95/2 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 94       
na něm, Petr Zlámal, Martinice  202, 769 01 Holešov- spoluvlastník pozemku stavební parcela číslo 
95/2 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 94 na něm, Pavel Fiurášek, 
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Martinice  59, 769 01 Holešov a Regína Fiurášková, Martinice  59, 769 01 Holešov- spoluvlastníci 
pozemku stavební parcela číslo 94/2 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu 
č.p. 59 na něm, Růžena Ullmannová, Martinice  49, 769 01 Holešov- vlastník pozemku stavební 
parcela číslo 98 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 49 na něm, Jana 
Pohořalá, Martinice  100, 769 01 Holešov- vlastník pozemku stavební parcela číslo 99/1, 99/2              
v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 100 a garáže na něm, Bc. Jan 
Kolář, Jaselská  203/20, Veveří, 602 00 Brno 2 vlastník pozemku stavební parcela číslo 125                 
v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 97 na něm,  Libor Zlámal, Martinice  
200, 769 01 Holešov- spoluvlastník  pozemku stavební parcela číslo 116 v katastrálním území 
Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 90 na něm, Věra Zlámalová, Martinice 90, 769 01 
Holešov mající dle výpisu z katastru nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Holešov věcné břemeno užívání k pozemku stavební parcela číslo 116       
v katastrálním území Martinice u Holešova, Václav Němec, Žeranovice  254, 769 01 Holešov- vlastník 
pozemku pozemková parcela číslo 675 v katastrálním území Martinice u Holešova, Viktor Chytilek, 
Martinice  128, 769 01 Holešov a Věra Chytilková, Martinice  74, 769 01 Holešov- spoluvlastníci 
pozemku stavební parcela číslo 94/1 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu 
č.p. 74 na něm, Miroslav Odstrčilík, Martinice  48, 769 01 Holešov- vlastník pozemku stavební parcela 
číslo 97 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 48 na něm, Karin Bakalová, 
Martinice  145, 769 01 Holešov a Jaroslav Bakala, Martinice  145, 769 01 Holešov, KVS plus s.r.o., 
Přílepy  236, 769 01 Holešov- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 95/1 v katastrálním 
území Martinice u Holešova a stavby č.p. 71 na něm, Dále byli pojati jako účastníci řízení správci 
dotčených sítí technického vybavení: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 
Brno 2, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská  3666/64, 767 01 Kroměříž 1. Dále byli 
pojati jako účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich 
vlastnické právo prováděním stavby dotčeno: stavební parcela číslo 71/2, 104, 263, 432, pozemková 
parcela číslo 77/2, 77/3, 77/4, 77/6, 86/8, 92/4, 93/4, 100/4, 669, 666, 668 v katastrálním území 
Martinice u Holešova. 
 

Při určování okruhu účastníků řízení o odstranění stavby se stavební úřad řídil ustanovením § 27 
správního řádu. Dle § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení žadatel a další dotčené osoby, 
na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního 
orgánu. Dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníkem řízení též ty osoby, pokud mohou být 
rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Na základě citovaného § 27 odst. 1 
správního řádu byl proto pojat jako účastník řízení žadatel, kterým je společnost EG.D, a.s., IČO 
28085400, Lidická  1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 zastoupenou na základě plné moci 
společností MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest  79, 768 23  Břest, současně mající dle výpisu 
z katastru nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Holešov věcné břemeno na pozemcích pozemková parcela číslo 495, 492/1, 590/1 v katastrálním 
území Martinice u Holešova, Obec Martinice, Martinice  16, 769 01 Holešov- vlastník pozemků 
pozemková parcela číslo 78/1, 78/2, 78/3, 92/1, 92/3, 99, 100/2, 494/4, 495, 500, 700, 83/2, 100/1, 
101, 598, 701, 711, stavební parcela číslo 106 v katastrálním území Martinice u Holešova, Miroslav 
Páša, Martinice  39, 769 01 Holešov- vlastník pozemku stavební parcela číslo 77 v katastrálním území 
Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 39 na něm, Pavel Solař, Martinice  77, 769 01 Holešov- 
vlastník pozemku pozemková parcela číslo 670/2 v katastrálním území Martinice u Holešova,  Monika 
Musilová, Novosady  1617, 769 01 Holešov, JUDr. Vladislav Ziegelbauer, Martinice  36, 769 01 
Holešov, Vladislav Ziegelbauer, Polní  606, 783 44 Náměšť na Hané-  spoluvlastníci pozemku 
stavební parcela číslo 72 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 36          
na něm, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova  1929/62, Krč, 140 00 Praha 4 mající dle výpisu z katastru 
nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov 
zástavní právo smluvní k pozemku stavební parcela číslo 72 v katastrálním území Martinice                 
u Holešova, Ing. Jaroslav Stískal, Martinice  42, 769 01 Holešov vlastník pozemku stavební parcela 
číslo 82 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 42 na něm, Věra 
Bartáková, Kostelec u Holešova  112, 768 43 Kostelec u Holešova a Ludmila Linhartová, Krále Jana  
52, 583 01 Chotěboř- mající dle výpisu z katastru nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov věcné břemeno užívání k pozemku stavební parcela 
číslo 82 v katastrálním území Martinice u Holešova, Hynek Petrla, Martinice  38, 769 01 Holešov         
a Drahomíra Petrlová, Martinice  38, 769 01 Holešov- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 
74/1 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 38 na něm, Roman Hlaváč, 
Kabelíkova  2764/20, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 a Michaela Hlaváčová, Kabelíkova  2764/20, 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 89 v katastrálním 
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území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 45 na něm, Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace, K Majáku  5001, 760 01 Zlín oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem 
kraje Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín- vlastník pozemku pozemková parcela číslo 
492/1, 494/1, 494/2 v katastrálním území Martinice u Holešova, Marian Odstrčilík, Martinice  44, 769 
01 Holešov- vlastník pozemku stavební parcela číslo 86/1 v katastrálním území Martinice u Holešova 
a rodinného domu č.p. 44 na něm, Eva Mokrášová, Martinice  41, 769 01 Holešov- vlastník pozemku 
stavební parcela číslo 81 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 41          
na něm, Jarmila Pálková, Martinice  46, 769 01 Holešov, Pavla Rožnovská, Martinice  46, 769 01 
Holešov, Jiří Rožnovský, Martinice  46, 769 01 Holešov- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 
90/1 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 46 na něm, Květa Heelas, 
Martinice  40, 769 01 Holešov a Dr. Richard Hosie Heelas, Minster Road  23, Oxford OX4 1LY, United 
Kingdom (the)- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 78/1 v katastrálním území Martinice       
u Holešova a rodinného domu č.p. 78/1 na něm, Iveta Bardodějová, Martinice  43, 769 01 Holešov      
a Vladimír Rozsypal, Martinice  43, 769 01 Holešov- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 
85/3 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 43 na něm, Vojtěch Zezulka, 
Náves  12, Prštné, 760 01 Zlín 1 - vlastník pozemku stavební parcela číslo 73 v katastrálním území 
Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 37 na něm, GasNet, s.r.o., Klíšská  940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem 1mající dle výpisu z katastru nemovitostí v územním obvodu Katastrálního úřadu      
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov věcné břemeno na pozemku pozemková parcela číslo 
83/1, 495 v katastrálním území Martinice u Holešova, Lenka Pospíšilová, Martinice  301, 769 01 
Holešov - spoluvlastník pozemku stavební parcela číslo 95/2 v katastrálním území Martinice                 
u Holešova a rodinného domu č.p. 94 na něm, Pavel Zlámal, Martinice  94, 769 01 Holešov- vlastník 
pozemku pozemková parcela číslo 83/1, spoluvlastník pozemku stavební parcela číslo 116                   
v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 90 na něm, pozemku stavební 
parcela číslo 95/2 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 94 na něm, Petr 
Zlámal, Martinice  202, 769 01 Holešov- spoluvlastník pozemku stavební parcela číslo 95/2                  
v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 94 na něm, Pavel Fiurášek, 
Martinice  59, 769 01 Holešov a Regína Fiurášková, Martinice  59, 769 01 Holešov- spoluvlastníci 
pozemku stavební parcela číslo 94/2 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu 
č.p. 59 na něm, Růžena Ullmannová, Martinice  49, 769 01 Holešov- vlastník pozemku stavební 
parcela číslo 98 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 49 na něm, Jana 
Pohořalá, Martinice  100, 769 01 Holešov- vlastník pozemku stavební parcela číslo 99/1, 99/2              
v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 100 a garáže na něm, Bc. Bc. Jan 
Kolář, Jaselská  203/20, Veveří, 602 00 Brno 2 vlastník pozemku stavební parcela číslo 125                 
v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 97 na něm,  Libor Zlámal, Martinice  
200, 769 01 Holešov- spoluvlastník  pozemku stavební parcela číslo 116 v katastrálním území 
Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 90 na něm, Václav Němec, Žeranovice  254, 769 01 
Holešov- vlastník pozemku pozemková parcela číslo 675 v katastrálním území Martinice u Holešova, 
Viktor Chytilek, Martinice  128, 769 01 Holešov a Věra Chytilková, Martinice  74, 769 01 Holešov- 
spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 94/1 v katastrálním území Martinice u Holešova             
a rodinného domu č.p. 74 na něm, Miroslav Odstrčilík, Martinice  48, 769 01 Holešov- vlastník 
pozemku stavební parcela číslo 97 v katastrálním území Martinice u Holešova a rodinného domu č.p. 
48 na něm, Karin Bakalová, Martinice  145, 769 01 Holešov a Jaroslav Bakala, Martinice  145, 769 01 
Holešov, KVS plus s.r.o., Přílepy  236, 769 01 Holešov- spoluvlastníci pozemku stavební parcela číslo 
95/1 v katastrálním území Martinice u Holešova a stavby č.p. 71 na něm, Miroslav Svačina, Martinice  
50, 769 01 Holešov- vlastník pozemku stavební parcela číslo 71/1 v katastrálním území Martinice         
u Holešova a rodinného domu č.p. 35 na něm, Petr Šenkyřík, Martinice  89, 769 01 Holešov- vlastník 
pozemku stavební parcela číslo 115 a rodinného domu č.p. 89 na něm, pozemková parcela číslo 81    
v katastrálním území Martinice u Holešova,  Pavla Rožnovská, Martinice  46, 769 01 Holešov, Jiří 
Rožnovský, Martinice  46, 769 01 Holešov- spoluvlastníci pozemku pozemková parcela číslo 679         
v katastrálním území Martinice u Holešova. Dále byli pojati jako účastníci řízení vlastníci sousedních 
pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby dotčeno: 
stavební parcela číslo 71/2, 104, 263, 432, pozemková parcela číslo 77/2, 77/3, 77/4, 77/6, 86/8, 92/4, 
93/4, 100/4, 669, 666, 668 v katastrálním území Martinice u Holešova, Dále byli pojati jako účastníci 
řízení ostatní správci sítí technického vybavení, jež mohou být pracemi spojenými s odstraňováním 
stavby dotčeni: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Vodovody         
a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská  3666/64, 767 01 Kroměříž 1. 
 

Stavební úřad opatřením ze dne 06.10.2022 oznámil zahájení územního řízení a řízení o odstranění 
stavby dotčeným orgánům  a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly 
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dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil 
v rámci uvedeného řízení od ústního jednání. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky a dotčené 
orgány závazná stanoviska nejpozději do 15-ti dnů od doručení oznámení zahájení spojeného řízení. 

Žadatel doložil k žádosti: 

- Projektovou dokumentaci stavby ve třech vyhotoveních zpracovanou oprávněnou osobou; 

- Osvědčení o autorizaci; 

- Plnou moc pro zastupování; 

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad Holešov Odbor vnitřních věcí č.j. HOL-
4265/2022/T/IVD ze dne 21.03.2022; 

- Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice II a III třídy (uložení inženýrských sítí) Městský úřad 
Holešov Odbor dopravní a správní č.j. HOL-25542/2022/DS/AR ze dne 07.09.2022; 

- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví  E.G. D, a.s.,   
a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu vydané E.G. D, a.s.,  
Poskytování informací k sítím, Zlínská 230, 765 02 Otrokovice dne 14.02.2022 pod zn. 
H18502-26166271; 

- Stanovisko č. 213/2022 ze dne 17.02.2022, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 
č.p.3666, 767 01 Kroměříž 1; 

- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 zn. 
5002553054 ze dne 10.03.2022; 

- Vyjádření CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 č.j. 546248/22 ze dne 
14.02.2022; 

- Stanovisko Povodí Moravy, s. p., Dřevařská  932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 zn. PM-
7297/2022/5203/Kuč ze dne 01.03.2022; 

- Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0267/22 uzavřená mezi Zlínským 
krajem, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace, K Majáku  5001, 760 01 Zlín  a  EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická  1873/36, 
Černá Pole, 602 00  Brno 2 dne 25.05.2022 a dne 19.05.2022; 

- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků v k. ú. Martinice u Holešova se stavbou vyznačené    
na situačním výkrese. 

 
Posouzení záměru žadatele dle § 90 stavebního zákona:  
 a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území – navrhovaná stavba je v souladu s ustanoveními vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území v platném znění; a vyhovuje podmínkám na výstavbu 
stanovenými vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění.  
Stavba vyhovuje podmínkám danými citovanými vyhláškami. 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení                    
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem- navržená stavba bude 
napojena na stávající sítě technického vybavení. Umístění stavby není v rozporu s požadavky 
příslušných právních předpisů.       

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů 4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů- navržená stavba je v souladu s požadavky spolupůsobících dotčených orgánů.  

 
Stavební úřad v řízení hodnotil všechny předložené důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz 
jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti, v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění. Při svém hodnocení vycházel z kladných stanovisek spolupůsobících dotčených 
orgánů, jejichž podmínky byly zkoordinovány a zapracovány do podmínek rozhodnutí.  
 

Ve spojeném územním řízení s řízením o povolení odstranění stavby stavební úřad přezkoumal 
předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86, § 128 stavebního zákona. Projednal ji s účastníky 
řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že umístěním stavby a odstraněním stavby nejsou ohroženy 
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veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena  nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a 
že odstraněním předmětné stavby nejsou při dodržení výše uvedených podmínek ohroženy veřejné 
zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Proto 
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení příslušných právních předpisů 
uvedených ve výroku rozhodnutí. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, proto rozhodl,      
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u Odboru 
územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov. 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 potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán                     
na náklady účastníka sám. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok    
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

  

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

Jana Podzemná    
referentka Odboru územního plánování  
a stavebního řádu  

  

Příloha pro stavebníka a účastníky řízení obsahuje: 

- Situační plánky v měřítku 1:500. 

 

Informace pro investora: 

1. Územní rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však 
platnosti, jestliže v této lhůtě bude realizace stavby zahájena.  

2. Stavebník dokončení odstranění stavby písemně oznámí na Městský úřad Holešov, Odbor 
územního plánování a stavebního řádu. 

3. Zájmy ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesního a půdního fondu                 
a hospodaření v lesích, zemědělského půdního fondu, státní památkové péče a speciálního 
stavebního úřadu nejsou záměrem dotčeny. 

4. Po dokončení stavby, příp. při kontrolní prohlídce, předloží investor odboru životního prostředí 
doklady o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo k odstranění odpadů. 

5. Katastrální území, na kterém se předmětná stavba nachází, je třeba považovat 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 dodržet ustanovení výše 
citovaného zákona o státní památkové péči.  

6. Pokud při provádění stavebních prací dojde k omezení provozu na některé z výše uvedených 
silnic, je žadatel povinen požádat Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní                  
o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, kdy je nutné společně se žádostí 
předložit návrh přechodné úpravy provozu odsouhlasený Krajským ředitelstvím policie 
Zlínského kraje, Dopravním inspektorátem Kroměříž.  

7. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že stavba je v souladu s územně 
plánovací dokumentací obce Martinice. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
upozorňuje, že pozemky p. č. 78/2, 81 a 83/2 v k. ú. Martinice u Holešova, které se nacházejí 
v zastavěném území obce a budou stavbou dotčeny, jsou podle KN pozemky s ochranou 
ZPF. Vstup na pozemky musí být řádně projednán a dohodnut s vlastníkem. 
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8. Investor je povinen dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona   
č. 334/1992, o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Při výkopu kabelové 
rýhy bude skrývka zeminy odděleně uložena od ostatní vykopané zeminy. Budou učiněna 
taková opatření, aby bylo zabráněno úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
ZPF a jeho vegetační kryt. Po ukončení stavební činnosti uvést pozemek do souladu               
s charakteristikou druhu pozemku  dle katastru nemovitostí. Celková doba stavby včetně 
zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců   od zahájení prací. Zahájení prací se oznámí 
písemně orgánu ochrany ZPF nejméně 15 dní předem. 

9. Orgán ochrany přírody sděluje, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny                         
před poškozováním a ničením. Z tohoto ustanovení vyplývá povinnost přiměřeně zabezpečit 
dřeviny před možným poškozením, souvisejícím s prováděním stavby, a to jejich nadzemní       
i podzemní části. V této souvislosti odkazujeme na Standardy péče o přírodu a krajinu - SPPK 
A02 002:2015 Řez stromů 2015, SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti       
a SPPK A02 011:2018 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury, vydané 
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. 

  

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 

 

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

Ev. č.: 
Vyvěšeno dne: 
Bude sejmuto dne: 
Sejmuto dne:  

 

Obdrží: 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona, účastníci řízení o odstranění 
stavby dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou) 

EG.D, a.s., Lidická  1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu zastoupená na základě 
plné moci MOPRE s.r.o., Břest  79, 768 23 Břest, DS: PO, cienki2  
Obec Martinice, Martinice  16, 769 01 Holešov 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona, účastníci řízení                
o odstranění stavby  (doručuje se veřejnou vyhláškou  podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád v platném znění (dále jen “správní řád”): 
Miroslav Páša, Martinice  39, 769 01 Holešov 
Pavel Solař, Martinice  77, 769 01 Holešov 
Monika Musilová, Novosady  1617, 769 01 Holešov 
JUDr. Vladislav Ziegelbauer, Martinice  36, 769 01 Holešov 
Ing. Jaroslav Stískal, Martinice  42, 769 01 Holešov 
Věra Bartáková, Kostelec u Holešova  112, 768 43 Kostelec u Holešova 
Ludmila Linhartová, Krále Jana  52, 583 01 Chotěboř 
Drahomíra Petrlová, Martinice  38, 769 01 Holešov 
Roman Hlaváč, Kabelíkova  2764/20, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Michaela Hlaváčová, Kabelíkova  2764/20, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Marian Odstrčilík, Martinice  44, 769 01 Holešov 
Eva Mokrášová, Martinice  41, 769 01 Holešov 
Jarmila Pálková, Martinice  46, 769 01 Holešov 
Pavla Rožnovská, Martinice  46, 769 01 Holešov 
Květa Heelas, Martinice  40, 769 01 Holešov 
Dr. Richard Hosie Heelas, Minster Road  23, Oxford OX4 1LY, United Kingdom (the) 
Iveta Bardodějová, Martinice  43, 769 01 Holešov 
Vladimír Rozsypal, Martinice  43, 769 01 Holešov 
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Vojtěch Zezulka, Náves  12, Prštné, 760 01 Zlín 1 
Lenka Pospíšilová, Martinice  301, 769 01 Holešov 
Pavel Zlámal, Martinice  94, 769 01 Holešov 
Petr Zlámal, Martinice  202, 769 01 Holešov 
Pavel Fiurášek, Martinice  59, 769 01 Holešov 
Regína Fiurášková, Martinice  59, 769 01 Holešov 
Růžena Ullmannová, Martinice  49, 769 01 Holešov 
Jana Pohořalá, Martinice  100, 769 01 Holešov 
Petr Šenkyřík, Martinice  89, 769 01 Holešov 
Věra Zlámalová, Martinice  90, 769 01 Holešov 
Václav Němec, Žeranovice  254, 769 01 Holešov 
Viktor Chytilek, Martinice  128, 769 01 Holešov 
Věra Chytilková, Martinice  74, 769 01 Holešov 
Miroslav Odstrčilík, Martinice  48, 769 01 Holešov 
Jiří Rožnovský, Martinice  46, 769 01 Holešov 
Miroslav Svačina, Martinice  50, 769 01 Holešov 
Karin Bakalová, Martinice  145, 769 01 Holešov 
Obec Martinice, Martinice  16, 769 01 Holešov, DS: OVM, wdfarcq 
Vladislav Ziegelbauer, Polní  606, 783 44 Náměšť na Hané, DS: FO, ua3j52z 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova  1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif 
Hynek Petrla, Martinice  38, 769 01 Holešov, DS: FO, 86uvq7h 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku  5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, 
jjfsbqc 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská  932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
GasNet, s.r.o., Klíšská  940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt 
Bc. Jan Kolář, Jaselská  203/20, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: FO, 9xhbvwt 
Libor Zlámal, Martinice  200, 769 01 Holešov, DS: FO, fjhsk84 
Jaroslav Bakala, Martinice  145, 769 01 Holešov, DS: FO, faxpn8d 
KVS plus s.r.o., Přílepy  236, 769 01 Holešov, DS: PO, w3dhdjv 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská  3666/64, 767 01 Kroměříž 1, DS: PO, uk9gx2j  
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 b) stavebního zákona, účastníci řízení o odstranění 
stavby (doručuje se veřejnou vyhláškou) 
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno na pozemcích: stavební 
parcela číslo 71/2, 104, 263, 432, pozemková parcela číslo 77/2, 77/3, 77/4, 77/6, 86/8, 92/4, 93/4, 
100/4, 669, 666, 668 v katastrálním území Martinice u Holešova 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova  628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního plánování, 
Masarykova  628, 769 17 Holešov 
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova  628, 769 01 Holešov  

 
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení                       
a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: 
Městský úřad Holešov, Odbor vnitřních věcí, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov 
Obecní úřad Martinice, Martinice  16, 769 01 Holešov 
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