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Obec Rusava, IČ: 00287709, Rusava 248, 768 41 Rusava 

ÚZ E M NÍ  RO Z HO DNUTÍ  
Dne 03.04.2019 podala Obec Rusava, IČ: 00287709, Rusava 248, 768 41 Rusava, kterou 
zastupuje CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
(dále jen "žadatel") žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Rusava-doplnění 
vodovodu a kanalizace“ na pozemcích: 

parc. č. 14/1 (ostatní plocha), parc. č. 14/3 (trvalý travní porost), parc. č. 15/6 (ostatní 
plocha), parc. č. 18/2 (ostatní plocha), parc. č. 99/1 (zahrada), parc. č. 100/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 101/1 (trvalý travní porost), parc. č. 101/8 (trvalý travní porost), parc. č. 
111/11 (trvalý travní porost), parc. č. 111/15 (ostatní plocha), parc. č. 111/16 (ostatní 
plocha), parc. č. 111/27 (trvalý travní porost), parc. č. 111/31 (zahrada), parc. č. 111/63 
(trvalý travní porost), parc. č. 111/82, parc. č. 114/1 (trvalý travní porost), parc. č. 120 
(ostatní plocha), parc. č. 121/6, parc. č. 2676/2 (ostatní plocha), parc. č. 2682 (ostatní 
plocha), parc. č. 2683 (ostatní plocha), parc. č. 2768/1 (trvalý travní porost) v katastrálním 
území Rusava. (dále jen „stavba“).  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), 
posoudil žádost podle ust. § 90 stavebního zákona.  

 

I. V souladu s ustanovením § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 
žadateli: Obec Rusava, IČ: 00287709, Rusava 248, 768 41 Rusava 

rozhodnutí o umístění stavby 
pro výše uvedenou stavbu, v níže uvedeném rozsahu, dle schválené projektové dokumentace 
stavby. 

 

Popis stavby: 
Stavba je členěna na stavební objekty: 



Č.j. MUBPH  18093/2019 str. 2 

SO 01 Splašková kanalizace – PVC DN250 SN8 (D250x6,2 mm), délka 505 m 
SO 02 Dešťová kanalizace – PVC DN500 SN 10 (D500x16,8 mm), délka 302 m 
SO 03 Vodovod – PE 100 SDR17, PN10, DN100 (D110x6,6 mm), délka 405 m 
Dále budou provedeny: 
odbočky vodovodních přípojek PE100 SDR11, PN 16, DN 25 (D32x3 mm) – 17 ks 
odbočky kanalizačních přípojek PVC DN150 SN8 (D160x4,7 mm) – 9 ks 
Vodovodní přípojky a kanalizační přípojky nejsou součástí stavby. 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Rusava, IČ: 00287709, Rusava 248, 768 41 Rusava 
 

II. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
 

1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 14/1 (ostatní plocha), parc. č. 14/3 (trvalý 
travní porost), parc. č. 15/6 (ostatní plocha), parc. č. 18/2 (ostatní plocha), parc. č. 99/1 
(zahrada), parc. č. 100/1 (ostatní plocha), parc. č. 101/1 (trvalý travní porost), parc. č. 101/8 
(trvalý travní porost), parc. č. 111/11 (trvalý travní porost), parc. č. 111/15 (ostatní plocha), 
parc. č. 111/16 (ostatní plocha), parc. č. 111/27 (trvalý travní porost), parc. č. 111/31 
(zahrada), parc. č. 111/63 (trvalý travní porost), parc. č. 111/82, parc. č. 114/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 120 (ostatní plocha), parc. č. 121/6, parc. č. 2676/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 2682 (ostatní plocha), parc. č. 2683 (ostatní plocha), parc. č. 2768/1 (trvalý travní porost) 
v katastrálním území Rusava jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který 
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 

2) Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným 
zeměměřičem. 

3) PD pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s příslušnými 
souvisejícími předpisy (včetně prováděcích vyhlášek k těmto zákonům), příp. příslušnými 
ČSN a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, která jsou součástí 
dokumentace pro ÚR (její dokladové části); tato dokumentace je pro stavebníka nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí. 

4) Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a při 
zpracování dalšího stupně PD dodrží podmínky správců jednotlivých sítí technické a 
infrastruktury, uvedené v jejich vyjádřeních (viz. dokladová část dokumentace pro územní 
řízení, která je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí). Jedná se o tato 
vyjádření:  
 Ředitelství Zlínského kraje  - vyjádření ze dne 15.02,2019 ŘSZKKM01453/19-228 
 E.on Distribuce, s.r.o. – vyjádření o existenci zařízení ze dne 31.01.2019, zn. 

H18502-16302264 
 SATURN Holešov spol. s r.o. – vyjádření ze dne 04.02.2019 
 Rusavak s.r.o. – vyjádření ze dne 06.02.2019 
 CETIN a.s. vyjádření ze dne 23.01.2018, č.j. 518591/18 

5) Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, 
jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení  

6) Výše uvedená stavba před započetím vyžaduje stavební povolení. Stavebník je povinen 
požádat o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu u příslušného stavebního 
úřadu – MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí. 

 

Odůvodnění 

Dne 03.04.2019 podala Obec Rusava, IČ: 00287709, Rusava 248, 768 41 Rusava, kterou 
zastupuje CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
(dále jen "žadatel") žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Rusava-doplnění 
vodovodu a kanalizace“ na pozemcích: 
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parc. č. 14/1 (ostatní plocha), parc. č. 14/3 (trvalý travní porost), parc. č. 15/6 (ostatní 
plocha), parc. č. 18/2 (ostatní plocha), parc. č. 99/1 (zahrada), parc. č. 100/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 101/1 (trvalý travní porost), parc. č. 101/8 (trvalý travní porost), parc. č. 
111/11 (trvalý travní porost), parc. č. 111/15 (ostatní plocha), parc. č. 111/16 (ostatní 
plocha), parc. č. 111/27 (trvalý travní porost), parc. č. 111/31 (zahrada), parc. č. 111/63 
(trvalý travní porost), parc. č. 111/82, parc. č. 114/1 (trvalý travní porost), parc. č. 120 
(ostatní plocha), parc. č. 121/6, parc. č. 2676/2 (ostatní plocha), parc. č. 2682 (ostatní 
plocha), parc. č. 2683 (ostatní plocha), parc. č. 2768/1 (trvalý travní porost) v katastrálním 
území Rusava. (dále jen „stavba“).  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Vlastnická práva navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu 
z příslušného LV. U pozemků a staveb, které stavebník nevlastní, doložil souhlas dle § 184a: 
vlastník pozemku parc.č. 14/1, 14/3, 15/6, a 18/2 v k.ú. Rusava - Obec Brusné, IDDS: s6dbjjz, 
sídlo: Brusné č.p. 93, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
vlastník pozemku parc.č. 111/11 v k.ú. Rusava - Zdeněk Bartek, Rusava č.p. 39, 768 41  
Bystřice pod Hostýnem 7 
vlastník pozemku parc.č. 111/63, 111/82 v k.ú. Rusava - Josef Bartek, Rusava č.p. 133, 768 41  
Bystřice pod Hostýnem 7 
vlastník pozemku parc.č. 99/1, 100/1 v k.ú. Rusava - Zdeněk Hradil, Rusava č.p. 2, 768 41  
Bystřice pod Hostýnem 7 
vlastník pozemku parc.č. 101/8 v k.ú. Rusava - Ing. Oldřich Zakopal, Nivy II č.p. 4246, 760 01  
Zlín 1 
 

Stavební úřad opatřením ze dne 10.06.2019.2019 pod Sp.zn.:SÚ 283/2019-Ši-4/ÚŘ oznámil 
zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně stavební 
úřad upustil při projednání žádosti od ústního projednání podle § 87 odstavec 1 stavebního 
zákona. Dotčené orgány a účastníci řízení mohli závazná stanoviska, námitky a připomínky, 
popřípadě důkazy, uplatnit ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 85 stavebního zákona následovně: 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) stavebního zákona: žadatel, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s., IDDS: qjkuck5, sídlo: Štefánikova č.p. 167, 760 01 Zlín 1 

zast. pro: Obec Rusava, IDDS: qjubwr4, sídlo: Rusava č.p. 248, 768 41 Bystřice pod 
Hostýnem 7 
 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. b) stavebního zákona: obec, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn. 
Obec Rusava, IDDS: qjubwr4, sídlo: Rusava č.p. 248, 768 41  Bystřice pod Hostýnem 7 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona: vlastník 
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: 
• vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: 

Obec Rusava, IDDS: qjubwr4, sídlo: Rusava č.p. 248, 768 41  Bystřice pod Hostýnem 7 
Obec Brusné, IDDS: s6dbjjz, sídlo: Brusné č.p. 93, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
Josef Bartek, Rusava č.p. 133, 768 41  Bystřice pod Hostýnem 7 
Zdeněk Hradil, Rusava č.p. 2, 768 41  Bystřice pod Hostýnem 7 
Ing. Oldřich Zakopal, Nivy II č.p. 4246, 760 01  Zlín 1 
Zdeněk Bartek, Rusava č.p. 39, 768 41  Bystřice pod Hostýnem 7 
 

• držitelé jiného věcného práva k pozemku nebo stavbě, na kterých má být požadovaný 
záměr uskutečněn: 
Zdeňka Moláčková, Polní č.p. 212/24, Vážany, 767 01  Kroměříž 1 
Václav Lang, Novosady č.p. 1363, 769 01  Holešov 
Květoslava Langová, Novosady č.p. 1363, 769 01  Holešov 
Ing.arch. Ladislav Pastrnek, Kroužky č.p. 797, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
MVDr. Marta Pastrnková, Kroužky č.p. 797, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
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Josef Totek, Plačkov č.p. 1588, 769 01  Holešov 
Naďa Totková, Plačkov č.p. 1588, 769 01  Holešov 
Ing. Lubomír Chmela, Tyršova č.p. 1477, 769 01  Holešov 
Ladislava Chmelová, Tyršova č.p. 1477, 769 01  Holešov 
Milan Daniel, Postoupky č.p. 203, 767 01  Kroměříž 1 
Ing. Roman Nedbal, V Lukách č.p. 825, 538 03  Heřmanův Městec 
Josef Smýkal, U Letiště č.p. 1150/3, 769 01  Holešov 
Irena Smýkalová, U Letiště č.p. 1150/3, 769 01  Holešov 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu, sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 
7, 370 01  České Budějovice 1 

 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona: osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (v případě doručování 
veřejnou vyhláškou se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN): 
• jedná se o pozemky v k.ú. Rusava: 

parc.č.st. 9, st. 342, st. 401, st. 10, st. 751, st. 870, st. 378, st. 449, st. 757, st. 7/2, st. 400, 
st. 377/1, st. 377/2, st. 943, st. 5, st. 413, st. 333 
parc.č. 19/3, 2786, 98, 99/2, 2684/1, 2684/39, 13/1, 14/4, 15/4, 16/6, 16/12, 16/13, 19/12, 
14/18, 111/5, 111/12, 114/4, 122/2, 2953, 114/8, 114/9, 14/2, 19/1, 14/22, 14/15, 112/1, 
111/62, 16/2, 122/9, 99/3, 112/2, 2922, 114/22, 111/30, 111/70, 111/26, 121/5, 111/10, 118, 
119, 15/7, 16/11 

• Jiné věcné právo k pozemkům:  
parc. č.: st. 342 
parc.č. 2684/1,k 2684/39, 14/1, 14/3, 111/62, 16/2, 122/9, 2684/39 

Stavební úřad nezjistil další osoby, které by mohly být tímto rozhodnutím dotčeny ve svých 
právech nebo povinnostech. Navržená stavba se nedotkne práv ostatních účastníků územního 
řízení, a proto s nimi nebyla projednávána. 

Odbor územního plánování a stavebního řádu v provedeném územním řízení o umístění stavby 
na výše uvedenou stavbu posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního 
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a 
zvláštními předpisy. Navrhovaná stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na 
výstavbu stanoveným vyhláškou č.268/2009 Sb., - o technických požadavcích na stavby (dále 
jen „vyhláška OTP“), a požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., - o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů i předpisům, které stanoví hygienické a 
protipožární podmínky.  

Stanoviska sdělili: 
 Ředitelství Zlínského kraje  - vyjádření ze dne 15.02,2019 ŘSZKKM01453/19-228 
 E.on Distribuce, s.r.o. – vyjádření o existenci zařízení ze dne 31.01.2019, zn. H18502-

16302264 
 SATURN Holešov spol. s r.o. – vyjádření ze dne 04.02.2019 
 Rusavak s.r.o. – vyjádření ze dne 06.02.2019 
 CETIN a.s. vyjádření ze dne 23.01.2018, č.j. 518591/18 
 RUSAVAK s.r.o. – vyjádření ze dne 06.02.2019 
 Obec Rusava – vyjádření ze dne 08.02.2019 
 Obecní úřad Rusava, odbor dopravně právní – rozhodnutí ze dne 17.06.2019, č.j. OURU 

316/19 
 MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí vydal koordinované závazné 

stanovisko dne 15.04.2019, č.j.: MUBPH 5444/2019 
 HZS Zlínského kraje ze dne 18.03.2019, č.j. HZSZL-1218-2/KM-2019 
 KHS Zlínského kraje ze dne 14.02.2019, č.j. KHSZL 02557/2019 
 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje – vyjádření ze dne 18.02.2019, č.j. KRPZ-

22334-1/ČJ-2019-150806 
 Obec Brusné – souhlas ze dne 25.02.2019, č.j. BR567/2019 
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Stavební úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnoval podmínky, které se týkající 
samotné realizace stavby, avšak uložil podmínkami tohoto rozhodnutí, aby byly zohledněny při 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení: 

podmínkou č. 4 tohoto rozhodnutí bylo uloženo zohlednit při zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení podmínky správců sítí technické a dopravní infrastruktury 
území, které se vztahují k provádění stavby a nikoli k jejímu umístění. 

Stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek 
tohoto rozhodnutí. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že příslušná stanoviska a vyjádření jsou nedílnou součástí dokladové 
části dokumentace, stavební úřad, v zájmu zachování přehlednosti výrokové části rozhodnutí, 
již nepřepisoval do výroku rozhodnutí doslovná znění textů těchto stanovisek a vyjádření a tato 
ve výroku (v příslušné podmínce) identifikoval číslem jednacím nebo spisovou značkou, popř. 
datem vydání příslušné písemnosti.  

V průběhu územního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné další námitky a 
připomínky k umístění stavby.  

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její 
umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje technickým 
požadavkům na výstavbu a vyhl. č. 501/2006 Sb.  

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí.  

Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu 
trvání stavby či zařízení. 

Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě 
platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí 
podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné 
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního 
rozhodnutí. 

Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy 
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí 
vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 

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

 
Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního 
řádu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, se sídlem tř. Tomáše Bati č.p.21, 
761 90 Zlín, písemným podáním učiněným u zdejšího ÚP a SŘ. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání se podle části ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem 
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 
účastníka řízení. 
 
otisk razítka 
 

Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ  v. r. 
vedoucí odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

 
Za správnost vyhotovení: 
 

Lenka ŠINDELKOVÁ 
referent  odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne ........................      Sejmuto dne........................ 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
Příloha pro žadatele po nabytí právní moci: ověřená PD pro ÚŘ 
 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve 
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 26.06.2019, VS 1006001328. 
 

Obdrží: 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) stavebního zákona: žadatel, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s., IDDS: qjkuck5, sídlo: Štefánikova č.p. 167, 760 01 Zlín 1 

zast. pro: Obec Rusava, IDDS: qjubwr4, sídlo: Rusava č.p. 248, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 7 
 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. b) stavebního zákona: obec, na jejímž území má 
být požadovaný záměr uskutečněn. 
Obec Rusava, IDDS: qjubwr4, sídlo: Rusava č.p. 248, 768 41  Bystřice pod Hostýnem 7 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona: vlastník 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: 
• vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: 

Obec Rusava, IDDS: qjubwr4, sídlo: Rusava č.p. 248, 768 41  Bystřice pod Hostýnem 7 
Obec Brusné, IDDS: s6dbjjz, sídlo: Brusné č.p. 93, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
Josef Bartek, Rusava č.p. 133, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 7 
Zdeněk Hradil, Rusava č.p. 2, 768 41  Bystřice pod Hostýnem 7 
Ing. Oldřich Zakopal, Nivy II č.p. 4246, 760 01  Zlín 1 
Zdeněk Bartek, Rusava č.p. 39, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 7 
 
 

• držitelé jiného věcného práva k pozemku nebo stavbě, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn: 
Zdeňka Moláčková, Polní č.p. 212/24, Vážany, 767 01  Kroměříž 1 
Václav Lang, Novosady č.p. 1363, 769 01  Holešov 
Květoslava Langová, Novosady č.p. 1363, 769 01  Holešov 
Ing.arch. Ladislav Pastrnek, Kroužky č.p. 797, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
MVDr. Marta Pastrnková, Kroužky č.p. 797, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
Josef Totek, Plačkov č.p. 1588, 769 01  Holešov 
Naďa Totková, Plačkov č.p. 1588, 769 01  Holešov 
Ing. Lubomír Chmela, Tyršova č.p. 1477, 769 01  Holešov 
Ladislava Chmelová, Tyršova č.p. 1477, 769 01  Holešov 
Milan Daniel, Postoupky č.p. 203, 767 01  Kroměříž 1 
Ing. Roman Nedbal, V Lukách č.p. 825, 538 03  Heřmanův Městec 
Josef Smýkal, U Letiště č.p. 1150/3, 769 01  Holešov 
Irena Smýkalová, U Letiště č.p. 1150/3, 769 01  Holešov 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu, sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 
01  České Budějovice 1 

 
Dotčené správní úřady: 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u, sídlo: Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01  Zlín 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r, sídlo: Havlíčkovo nábřeží 
č.p. 600, 760 01  Zlín 1 
Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: 
w6thp3w, sídlo: Březinova č.p. 2819, 767 01  Kroměříž 1 
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MěÚ Bystřice p.H. - OŽP, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
Obecní úřad Rusava, odbor dopravně správní, IDDS: qjubwr4, sídlo: Rusava č.p. 248, 768 41  Bystřice 
pod Hostýnem 7 
 
Účastníci řízení pro doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím: 

• MěÚ Bystřice p.H. - OVS, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1  
• Obecní úřad Rusava, odbor dopravně správní, IDDS: qjubwr4, sídlo: Rusava č.p. 248, 768 41  

Bystřice pod Hostýnem 7 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno (v případě doručování veřejnou vyhláškou se účastníci řízení 
podle § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v KN): 
• jedná se o pozemky v k.ú. Rusava: 

parc.č.st. 9, st. 342, st. 401, st. 10, st. 751, st. 870, st. 378, st. 449, st. 757, st. 7/2, st. 400, st. 377/1, 
st. 377/2, st. 943, st. 5, st. 413, st. 333 
parc.č. 19/3, 2786, 98, 99/2, 2684/1, 2684/39, 13/1, 14/4, 15/4, 16/6, 16/12, 16/13, 19/12, 14/18, 
111/5, 111/12, 114/4, 122/2, 2953, 114/8, 114/9, 14/2, 19/1, 14/22, 14/15, 112/1, 111/62, 16/2, 122/9, 
99/3, 112/2, 2922, 114/22, 111/30, 111/70, 111/26, 121/5, 111/10, 118, 119, 15/7, 16/11 

• Jiné věcné právo k pozemkům:  
parc. č.: st. 342 
parc.č. 2684/1,k 2684/39, 14/1, 14/3, 111/62, 16/2, 122/9, 2684/39 

 

• Správci sítí technické infrastruktury: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t; sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  
Praha 3-Žižkov 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu; sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 
01  České Budějovice 1 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc; sídlo: K Majáku č.p. 5001, 
760 01  Zlín 1 
RUSAVAK s.r.o., IDDS: dxyyhtf sídlo: Rusava č.p. 248, 768 45  Rusava 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IDDS: gjvzaf6, sídlo: Dlažánky č.p. 305/16, 769 01  Holešov 
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