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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
  

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení  § 104 
odst. 2 písmeno c ) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle  ustanovení § 10 a 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve vodoprávním 
řízení o povolení stavby vodního díla  posoudil žádost ze dne 12.03.2018, kterou podal Městys Nový 
Hrozenkov, IČO  304131, Nový Hrozenkov 454, 756 04  Nový Hrozenkov a  vydává podle § 15 vodního 
zákona a § 115 stavebního zákona a  § 18 c) vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů: 

s t a v e b n í    p o v o l e n í 

na stavbu vodního díla: 

Stavba silnice II/487 Nový Hrozenkov 
SO 03 : Kanalizace pro odvod srážkových vod  

(dále jen "stavba") 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Zlínský 
Název obce Nový Hrozenkov 
Název katastrálního území Nový Hrozenkov 
Název vodního toku Hrubá Brodská 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-11-01-0220 
Hydrogeologický rajon 3221 

Stavební objekty: 

Název vodního díla: Stavba silnice II/487 Nový Hrozenkov 
SO 03 : Kanalizace pro odvod srážkových vod 

Stoka A  PVC DN 400 mm 
Délka stoky A  213 m 
Stoka B PVC DN 300 mm 
Délka stoky B  230 m 
Výustní objekt  rovnanina z lomového kamene o hmotnosti 200 

kg  s vylitím spár cementovou maltou 
Vsakovací zářez  4 x 30 x 1 m (š x d x h), drenážní potrubí o 

průměru 150 mm a obsypem štěrkem fr.16-32 
mm 
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Popis stavby : jedná se o stavbu kanalizace pro odvod srážkových vod z komunikace a chodníků s vypouštěním 
do vodního toku tam, kde není vhodné srážkové vody zasakovat a zasakování prostřednictvím vsakovacího 
objektu v místě, kdy to hydrogeologické poměry umožňují. 

Podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Před zahájením zemních prací budou vytýčeny stávající inženýrské sítě. Místa křížení budou 
protokolárně před záhozem předána správcům těchto zařízení. Protokoly budou předloženy při provedení 
kontrolní prohlídky v rámci kolaudačního souhlasu. 

3. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel (osoba oprávněná k provádění stavebních 
nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. 

4. Stavebník oznámí před zahájením stavby vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět. 

5. Fáze výstavby, které musí stavebník oznámit za účelem kontrolních prohlídek : 
• závěrečná kontrolní prohlídka  

6. Stavebník zabezpečí požadavky dotčených orgánů nejsou-li stanovena rozhodnutím :  
• Městský úřad Vsetín, odboru životního prostředí a odboru územního plánování, stavebního řádu a 

dopravy č.j. MUVS 26938/2018 OŽP (spis. zn. MUVS-S 1783/2018 OŽP/I/28-330.2) ze dne 1.3.2018 
7. Stavebník zabezpečí splnění požadavků vlastníků technické infrastruktury: 

 Lesy ČR s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, U skláren 781, 755 01 Vsetín ze dne 2.2.2015 č.j. 
LCR957/000535/2015 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín ze dne 18.1.2018 zn.č. 0100861382 
 GasNet s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno zastoupena GridServices s.r.o. ze dne 26.1.2018 zn.č. 5001653253 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov ze dne 18.1.2018 
č.j. 514848/18 

 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín ze dne 18.1.2018 vyj.č. 172/2018 
 Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín č. SML/0098/17 ze dne 1.3.2018  

8. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020 

9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

  

V souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, označuje Městský úřad Vsetín, odbor 
životního prostředí za účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

Městys Nový Hrozenkov, IČO 304131, Nový Hrozenkov 454, 756 04  Nový Hrozenkov 

 

Odůvodnění 

Dne 12.03.2018 podal stavebník Městskému úřadu Vsetín, odboru životního prostředí, jako příslušnému 
speciálnímu stavebnímu úřadu, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení. 

Žádost byla podána na předepsaném formuláři a obsahuje náležitosti  stanovené v § 6  vyhlášky č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a) Územní rozhodnutí Městského úřadu Karolinka, odboru výstavby č.j. MU-4195/2016 (spis.zn. MU-
Výst.: 124/2967/2016-Ru) ze dne 31.10.2016 

b) Souhlas Městského úřadu Karolinka, odboru výstavby dle § 15 odst. 2 stavebního zákona MU-Výst.: 
6035/2016 ze dne  16.12.2016, kterým bylo ověřeno dodržení podmínek územního rozhodnutí. 

c) Projektová dokumentace zpracovaná, jejíž součástí jsou v části D - dokladová část - doklady prokazující 
vlastnická práva k pozemkům, souhlasy spoluvlastníků pozemků se stavbou na tomto pozemku, kopie 
katastrální mapy, stanoviska vlastníků technické infrastruktury a závazná stanoviska dotčených orgánů 
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Stavební úřad oznámil přípisem ze dne 28.3.2018 č.j. MUVS 39693/2018 zahájení stavebního řízení účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům a podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona 
stanovil a poučil účastníky řízení, že mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení.. Zároveň upozornil, že k později uplatněným 
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

Rovněž vodoprávní úřad upozornil účastníky řízení, že mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich 
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě, přičemž k námitkám, které překračují uvedený rozsah se nepřihlíží. Dále je 
upozornil, že ve svých námitkách mají uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení, 
důvody podání námitek a že k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, případně při 
pořizování regulačního plánu se nepřihlíží. 

Vzhledem k tomu, že počet účastníků řízení  byl více než 30, stavební úřad podle§ 144 zák. č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou, která 
byla na úřední desce:  

Městského úřadu Vsetín                                        vyvěšena dne:  28.3.2018    sejmuta dne: 13.4.2018 

Obecního úřadu Městyse Nový Hrozenkov   vyvěšena dne:   29.3.2018        sejmuta dne: 16.4.2018 
 
Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení a stanovil, že v daném případě jsou to: 
podle §109 písm. a) stavebního zákona stavebník, který je zároveň vlastníkem stavby a vlastníkem pozemků  
–     Městys Nový Hrozenkov, IČO 304131, Nový Hrozenkov 454, 756 04  Nový Hrozenkov 

- podle §109 písm. d) stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a 
podle §109 písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno  Petr Koňařík, Nový Hrozenkov č.p. 546, 756 04  Nový Hrozenkov 
Martin Zbranek, Nový Hrozenkov č.p. 735, 756 04  Nový Hrozenkov, Radim Martinák, Nový Hrozenkov 
č.p. 886, 756 04  Nový Hrozenkov 

- ostatní účastníci řízení podle § 109 odst. 1 e) a f) – identifikují se označením pozemků a staveb : st. p. 
221/1, 226, 230, 234, 235, 276/1, 359/1, 360/1, 1720, 1790, 1799, 1923/1, 1923/2, 2013/1, 2013/4, 2013/5, 
2025, 2051, 2052, 2054, 2066, 2067, 2068, 2069, 2221, 2222, 2224, 2225, 2233, 2235, 2236, 2294, 2372, 
2407, 2467, 2468, 2492, 2493, 2494, 2497, 2590, 2616, 2629, 2659, 2998, 3003, 3004, parc. č. 1442/1, 
1442/2, 2552, 4260, 4261, 4275/1, 4275/2, 4280/1, 4280/2, 4287/1, 4287/2, 4292/1, 4296/2, 4306/1, 
4306/2, 4306/3, 4306/4, 4312, 4320, 4327, 4336, 4337, 4343/1, 4343/2, 4344/1, 4348/1, 4350/1, 4350/2, 
4352/1, 4352/2, 4371/2, 4372/1, 4376/2, 4385/1, 4389/1, 4402, 4403, 4408, 4410, 4446, 4447, 4453/1, 
4454/1, 4458/2, 4465, 4469, 4508/2, 4508/5, 4512/1, 4512/2, 4517/1, 4519, 4536/1, 4537/2, 4537/4, 
4541/2, 4546/3, 4546/4, 4560/1, 4560/2, 4560/7, 4560/18, 4562/6, 4562/7, 4578/2, 4584/2, 4592/2, 4599/1, 
4609/6, 4609/7, 4617/1, 4620/2, 4640/1, 4650/2, 4650/3, 4675/2, 4687/3, 4687/4, 4699/2, 4699/4, 4699/6, 
4702/3, 4703/2, 4703/3, 4714/2, 4716/1, 4716/2, 4725/4, 4725/5, 4725/8, 4734/2, 12490/2, 12490/5, 
12490/10, 12490/11, 12490/12, 12490/13, 12490/14, 12490/15, 12490/16, 12490/17, 12490/18, 12490/20, 
12490/21, 12490/23, 12490/34, 12490/35, 12490/36, 12490/37, 12490/38, 12493, 12495/1, 12495/2, 
12497/1, 12499/1, 12500/1, 12501/1, 12505, 12506/1, 12510, 12511, 12521/1, 12521/21, 12521/22, 
12521/23, 12527/2, 12604/2 v katastrálním území Nový Hrozenkov  

Vlastnická práva ani práva odpovídající věcnému břemenu k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být 
tímto rozhodnutím přímo dotčena.  

V průběhu řízení o povolení stavby neuplatnili účastníci řízení námitky popř. důkazy a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska. 

Vodoprávní úřad v řízení o povolení stavby vodního díla podle § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou 
žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda lze stavbu provést a ověřil, že:  

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem 
Karolinka, odborem výstavby územní rozhodnutí č.j  MU-4195/2016 (spis.zn. MU-
Výst.:124/2967/2016-Ru)  ze dne 31.10.2016  a souhlasem dle § 15 odst. 2 stavebního zákon MU-
Výst.:6035/2016 ze dne 16.12.2016 ověřil dodržení podmínek uvedeného územního rozhodnutí 

b) projektová dokumentace připojená k žádosti ve 2 vyhotoveních, zpracovaná, byla zpracována v souladu 
s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace obsahuje 
části A až E členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu 
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a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní 
prostředí a době trvání stavby. Předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající 
míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu. 

Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona, 
který stanoví, že vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, 
mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního 
právního předpisu a dle ustanovení § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, 
celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace. 

K projektové dokumentaci vydali svá stanoviska vlastníci technické infrastruktury: 
• Lesy ČR s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, U skláren 781, 755 01 Vsetín ze dne 2.2.2015    
   č.j.LCR957/000535/2015 
• Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11 ze dne 16.3.2015 zn.č. PM004794/2015-203/Van 
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín ze dne 18.1.2018 zn.č. 0100861381 
• ČEZ Telco Pro Services a.s., Duhová 153, 140 00 Praha ze dne 18.1.2018 zn.č. 0200698855 
• GasNet s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno zastoupena GridServices s.r.o. ze dne 26.1.2018 zn.č.    
  5001653253  
• CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov ze dne 18.1.2018 č.j. 514848/18 
• Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín ze dne 18.1.2018 vyj.č. 172/2018 

c) stávající technická infrastruktura je dostatečná a není potřeba jiného vybavení vyžadovaného zvláštním 
předpisem k řádnému užívání stavby. 

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. K projektové dokumentací 
vydaly svá stanoviska dotčené orgány: 

• Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí a odboru 
územního plánování, stavebního řádu a dopravy č.j. MUVS 26938/2018 OŽP (spis. zn. MUVS-S 
1783/2018 OŽP/I/28-330.2) ze dne 1.3.2018 

• Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy ze dne 11.2.2015 zn.č. 377/BE/15-002 
 

e) ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby, že užíváním této stavby nedojde k dotčení veřejných 
zájmů chráněných zvláštními právními předpisy 

Vodoprávní úřad zjistil z předložené projektové dokumentace, ze závazných stanovisek dotčených orgánů a 
z vyjádření vlastníků veřejné infrastruktury, že předložené podklady vyhovují zájmům chráněných zvláštními 
právními předpisy a zájmům vlastníků technické infrastruktury  

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání 
žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly 
shledány důvody bránící povolení. 
 
Vodoprávní úřad proto rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru 
upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný 
upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost 
příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy došlo k převodu či přechodu. 
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Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u Městského úřadu Vsetín, odboru životního 
prostředí. 

Odvolání se 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. 

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

 
 Lenka Koňaříková v. r. 
referent oddělení vodního hospodářství  
odbor životního prostředí 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 

Přílohy  
 
Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

- ověřená projektová dokumentace 

- štítek s identifikačními údaji 

 

 
Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení dle § 109 písm. c) až f stavebního zákona doručeno veřejnou 
vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Obecního úřadu Městyse Nový 
Hrozenkov po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Vsetín. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  .........................  
 
Sejmuto dne : ....................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
 

Obdrží: 
Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a 
sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Obecní úřad Městyse Nový Hrozenkov k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí 
rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Ostatní účastníci řízení dle § 109 písm. c) až f ) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou 

 
Účastníci řízení: 
Účastníci řízení o povolení stavby vodního díla :  (doporučeně do vlastních rukou): 
Městys Nový Hrozenkov, IDDS: squbcc4 
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Petr Koňařík, Nový Hrozenkov č.p. 546, 756 04  Nový Hrozenkov 
Martin Zbranek, Nový Hrozenkov č.p. 735, 756 04  Nový Hrozenkov 
Radim Martinák, Nový Hrozenkov č.p. 886, 756 04  Nový Hrozenkov 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
  
 
Účastníci dle  §109 písm. e) a f) stavebního zákona   
Identifikují se označením pozemků a staveb 

st. p. 221/1, 226, 230, 234, 235, 276/1, 359/1, 360/1, 1720, 1790, 1799, 1923/1, 1923/2, 2013/1, 2013/4, 2013/5, 
2025, 2051, 2052, 2054, 2066, 2067, 2068, 2069, 2221, 2222, 2224, 2225, 2233, 2235, 2236, 2294, 2372, 2407, 
2467, 2468, 2492, 2493, 2494, 2497, 2590, 2616, 2629, 2659, 2998, 3003, 3004, parc. č. 1442/1, 1442/2, 2552, 
4260, 4261, 4275/1, 4275/2, 4280/1, 4280/2, 4287/1, 4287/2, 4292/1, 4296/2, 4306/1, 4306/2, 4306/3, 4306/4, 
4312, 4320, 4327, 4336, 4337, 4343/1, 4343/2, 4344/1, 4348/1, 4350/1, 4350/2, 4352/1, 4352/2, 4371/2, 4372/1, 
4376/2, 4385/1, 4389/1, 4402, 4403, 4408, 4410, 4446, 4447, 4453/1, 4454/1, 4458/2, 4465, 4469, 4508/2, 
4508/5, 4512/1, 4512/2, 4517/1, 4519, 4536/1, 4537/2, 4537/4, 4541/2, 4546/3, 4546/4, 4560/1, 4560/2, 4560/7, 
4560/18, 4562/6, 4562/7, 4578/2, 4584/2, 4592/2, 4599/1, 4609/6, 4609/7, 4617/1, 4620/2, 4640/1, 4650/2, 
4650/3, 4675/2, 4687/3, 4687/4, 4699/2, 4699/4, 4699/6, 4702/3, 4703/2, 4703/3, 4714/2, 4716/1, 4716/2, 
4725/4, 4725/5, 4725/8, 4734/2, 12490/2, 12490/5, 12490/10, 12490/11, 12490/12, 12490/13, 12490/14, 
12490/15, 12490/16, 12490/17, 12490/18, 12490/20, 12490/21, 12490/23, 12490/34, 12490/35, 12490/36, 
12490/37, 12490/38, 12493, 12495/1, 12495/2, 12497/1, 12499/1, 12500/1, 12501/1, 12505, 12506/1, 12510, 
12511, 12521/1, 12521/21, 12521/22, 12521/23, 12527/2, 12604/2 v katastrálním území Nový Hrozenkov 
 
Dotčené orgány státní správy (doporučeně): 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
   
Vypraveno dne:  
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