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V Pohořelicích dne 27. června 2016

Územní rozhodnutí č. 36/2016
Výroková část:
Dne 9.5.2016 podala společnost Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745, Kotkova č.p.2518/20,
669 02 Znojmo 2, zast. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 1003789561, Kotkova
č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Úprava vody
Loděnice - rekonstrukce na pozemcích KN parc. č. st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany a na pozemku parc.č.
3257/1 v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě
tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby:
Úprava vody Loděnice - rekonstrukce
na pozemcích KN parc. č. st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany a na pozemkuch parc.č. 3257/1 ostatní plocha
v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova.
Popis:

Předložená žádost o vydání územního rozhodnutí řeší rekonstrukci úpravny vody v Loděnicích. Jedná se o
novou vestavbu technologické linky úpravny vody. Stavba bude realizována ve stávající budově čerpací
stanice Jezeřany, kterou bude nutné rozšířit. Dále bude zhotoven nový vrt L-101 na pozemku parc. č . KN
3257/1 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova, včetně zhlaví vrtu, vystrojení a připojení na stávající
potrubní rozvody z PVC.
Účelem stavby je zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou z oblastního vodovodu JezeřanyMaršovice.
Jedná se o stavbu trvalou.

1z8

Členění stavby na objekty:
SO 01.1. Budova úpravny vody
SO 01.2. Kalová jímka
SO 02.1. Zhlaví vrtu L-101
SO 02.2. Propojovací potrubí
SO 02.3. Oplocení
SO 03 Hydrogeologický vrt L-101
Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je dokumentace, kterou potvrdil Ing. Jan Peloušek,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1003045. Případné změny budou předem
projednány a schváleny zdejším stavebním úřadem.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích KN parc. č. st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany a na pozemku parc.č.
3257/1 v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova.
3. Objekty SO 01.1. Budova ÚV, SO 1.02. Kalová jímka, SO 02.1.zhlaví vrtu L-101., SO 02.2. Propojovací
potrubí a SO 03 Hydrogeologický vrt L-101 jsou ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a písm. j) vodního
zákona vodním dílem, ke kterému je nezbytné povolení k nakládání s vodami a stavební povolení
speciálního stavebního úřadu, MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí.
4. Budou dodrženy podmínky z níže uvedených vyjádření:

-

MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 18.4.2016 č.j.
MUPO-7753/2016/ZP/GAI: Objekty SO 01.1. Budova ÚV, SO 1.02. Kalová jímka, SO
02.1.zhlaví vrtu L-101., SO 02.2. Propojovací potrubí a SO 03 Hydrogeologický vrt L-101 jsou ve
smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a písm. j) vodního zákona vodním dílem, ke kterému je nezbytné
povolení k nakládání s vodami a stavební povolení ve smyslu § 8 a 15 vodního zákona u speciálního
stavebního úřadu, MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí. S žádostí o vydání povolení
k nakládání s vodami a stavebního povolení podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je
nutné předložit 3 x projektovou dokumentaci stavby v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 SB., o
dokumentaci staveb, a dále doklady ve smyslu ustanovení § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb. Ke
geologickým pracím v ochranném pásmu vodního zdroje je nutno požádat o povolení k některým
činnostem dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které se zahajuje na návrh žadatele podáním
žádosti u věcně a místně příslušného správního orgánu (MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí).
S žádostí o vydání povolení k některým činnostem podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, je nutné předložit doklady ve smyslu ustanovení § 4 vyhlášky č. 432/2001 Sb.

-

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo – stanovisko ze dne 13.4.2016 č.j.: 1024/15/16:


v dalším stupni projektové dokumentace bude vyřešen přístup do akumulace ( po stávajícím
nebo novém žebříku). Bude vyřešena demontáž stávající technologie (nad stávající akumulací).



Bude doplněna filtrace vzduchu v akumulaci a cirkulace vzduchu v objektu úpravny.



V technologickém schématu bude opraven tok odkalené vody (nyní teče do výtlaku z kalové
jímky).



Bude změněno potrubí výtlaku ve vrtech na typický rozměr (z DN 65 na DN 50 nebo DN 80).



projektová dokumentace rekonstrukce úpravny vody pro stavební povolení bude zpracována
oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby.
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další stupeň projektové dokumentace rekonstrukce úpravny vody bude zpracován v souladu se
standardy VAS, a.s. divize Znojmo, včetně specifikace vodovodních armatur.



zhotovitel bude postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání pitné vody.



všechny odstávky a náhradní zásobování odběratelů vodou si zhotovitel v dostatečném předstihu
(minimálně 20 dnů předem) dohodne s provozovatelem vodovodu. Bez písemného souhlasu
provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu.



Všechny náklady na odstávky, manipulace na vodovodní síti, vypouštění odstavovaných úseků,
náhradní zásobování odběratelů pitnou vodou po dobu odstávky, atd. bude hradit zhotovitel.



upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.,
proto budou pracovníci, kteří budou práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě
a upozorněni aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí
a 1 m před a 1 m za osou vytýčení zařízení těžili zeminu ručně.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745, Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2

Odůvodnění:
Dne 9.5.2016 podala spoečnost Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745, Kotkova č.p.2518/20, 669
02 Znojmo 2, zast. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 1003789561, Kotkova
č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným
dnem bylo řízení zahájeno.
Stavební úřad opatřením ze dne 11.5.2016 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 87 a 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání
závazných stanovisek, námitek a připomínek.
Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v §
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel
Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745, Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Obec Loděnice, Loděnice č.p.114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice č.p.1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Obec Loděnice, Loděnice č.p.114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice č.p.1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
pozůstalí: Josef Tropp, Loděnice č.p.12, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
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pozůstalí: Bohuslav Kýr, Jezeřany-Maršovice č.p.138, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Božena Kýrová, Jezeřany-Maršovice č.p.138, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
dotčení vlastníci technických a inženýrských sítí
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 zast. Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků
řízení:
-

dokumentace pro územní řízení zpracovaná v 03/2016 Ing. Jan Peloušek, ČKAIT-1003045

-

Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a Zlínského – stanovisko ze dne 17.5.2016,
čj: SBS 16048/2016/OBÚ-01/1;

-

Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a Zlínského - stanovisko ze dne 22.4.2016,
zn. SBS 13450/2016/OB´/-01/1;

-

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo – stanovisko ze dne 13.4.2016, č.j.: 1024/15/16;

-

E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření ze dne 11.4.2016, zn. M40715-16109752;

-

RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 30.3.2016, zn. 5001279760;

-

RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 29.3.2016, zn. 5001278843;

-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 22.3.2016, č.j.: 566083/16;

-

MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 18.4.2016, č.j. MUPO7753/2016/ZP/GAI;

-

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková – stanovisko ze dne 24.3.2016, čj.: 74153/2016-8201;

-

KrÚ JmK, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 21.3.2016, č.j.: JMK 48567/2016;

-

Hasičský záchranný sbor JmK – závazné stanovisko ze dne 15.4.2016, ev.č. HSBM-4-227-1/1OPST-2016;

-

MěÚ Pohořelice, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 2.5.2016, č.j.: MUPO-11419/2016/OD/SAM;

-

Správa a údržba silnic JmK – vyjádření ze dne 22.4.2016, zn. 4799/2016;

-

Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 28.4.2016, zn. PM020655/2016-203/Kr;

-

Krajská hygienická stanice JmK – závazné stanovisko ze dne 20.4.2016, č.j.: KHSJM
19833/2016/ZN/HOK;

-

KrÚ, odbor životního prostředí – sdělení ze dne 1.4.2016 č.j. JMK 46448/2016

-

KrÚ, odbor územního plánování a stavebního řádu – stanovení stavebního úřadu ze dne 4.4.2016 č.j.
JMK 51324/2016;

K žádosti bylo dále doloženo:
-

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi Obcí Loděnice a Vodovody a
kanalizace Znojemsko.

Č.j.: MUPO-12008/2016/SU/HRI
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-

plná moc pro zastupování Zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO společností Vodárenská akciová společnost ze dne 17.3.2016

Souhlas s vynětím pozemků nebyl vydán, jelikož se záměr nedotýká zájmů chráněných zákonem o ochraně
zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., v platném znění.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:
Umísťovaná stavba je v souladu:

-

se schválenou územně plánovací dokumentací – dle vydaného územního plánu Loděnice se část
záměru (vrt, oplocení, zhlaví vrtu, propojovací potrubí) na pozemku KN parc. č. 3257/1 v k. ú.
Loděnice u Moravského Krumlova nachází v ploše TI – technická infrastruktura a část záměru (budova
úpravny vody, úpravna vody) na pozemcích KN parc. č. st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany v ploše ČS –
čerpací stanice, je součástí technické infrastruktury obce. Záměr je tedy v souladu s vydanou územně
plánovací dokumentací.

-

s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území

-

s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré
náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, dokumentace stavby je
v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s
obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění.

-

s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících
zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Městský úřad Pohořelice - Odbor
dopravy a silničního hospodářství, Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Ministerstvo
obrany, Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského.

-

s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí
zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu § 115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek
stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své
podmínky uplatnily ve stavebním řízení.
Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění
vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Č.j.: MUPO-12008/2016/SU/HRI
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Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se
před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň
upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení
mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3
správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a
uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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.
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na
území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na
území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
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.
Otisk úředního razítka
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Pohořelice a současně
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odbor územního
plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice. Dále bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce
Obce Loděnice a Jezeřany Maršovice.
Vyvěšeno dne: ....................................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ,
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. h) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové
hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne 13.05.2016.
Příloha pro žadatele:
ověřený situační výkres
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Doporučeně do vlastních rukou:
Božena Kýrová, Jezeřany-Maršovice č.p.138, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Datová schránka:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Kotkova č.p.2518/20, 669 02 Znojmo 2
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Obec Loděnice, Loděnice č.p.114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449/3,
Veveří, 602 00 Brno 2
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice č.p.1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Veřejnou vyhláškou:
pozůstalí: Josef Tropp, Loděnice č.p.12, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
pozůstalí: Bohuslav Kýr, Jezeřany-Maršovice č.p.138, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
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Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá Pole, 602
00 Brno 2
Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Ministerstvo obrany, Tychonova č.p.221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p.13, 601 42 Brno
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