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V Pohořelicích dne 17. března 2017

Územní rozhodnutí č.18/2017
Výroková část:
Dne 17.1.2017 podalo Město Pohořelice, IČ 00283509, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice žádost o
vydání územního souhlasu pro umístění stavby: Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová
kanalizace a vegetační úpravy na pozemcích parc.č. 874/1, 917 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Vzhledem k tomu, že záměr nesplňoval podmínky dle § 96 odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad rozhodl
dne 18.1.2017 usnesením pod č.j.: MUPO1675/2017/SU/HRI o projednání záměru v územním řízení. Dnem
doručení usnesení, tj. 19.1.2017, bylo zahájeno správní řízení.
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:
„Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy“

na pozemcích parc.č. 874/1 ostatní plocha, 917 ostatní plocha v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou .
Druh a účel umisťovaného záměru:
Jedná se o vybudování nových chodníků, parkovacích a odstavných stání, dešťové kanalizace a vegetačních
úprav. Parkovací a odstavná stání budou sloužit obyvatelům ulice Dvorní pro parkování osobních vozidel.
Dešťová kanalizace bude sloužit pro odvod dešťových vod ze stávajících rodinných domů ulice Dvorní a
chodníky budou sloužit jako komunikační plochy a trasy chodců.
Jedná se o stavbu trvalou.
Projekt řeší vybudování nové dešťové kanalizace se třemi revizními šachtami (roura délky 300 mm a
průměru 250 mm s plastovým poklopem). Potrubí dešťové kanalizace je navrženo PVC DN 250 mm.
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Dešťová kanalizace v ulici Dvorní bude ukončena novou monolitickou ŽB šachtou rozměru 800 mm x 800
mm x 800 mm. Po odstranění asfaltového chodníku a podkladních vrstev budou provedeny zemní práce a
odstranění starého dešťového potrubí vč. podkladních vrstev. Tyto budou nahrazeny pískovým ložem a
následně bude provedena montáž nového potrubí vč. utěsnění napojovacích míst. Potrubí bude obsypáno,
výkop zhutněn a bude vybudován nový chodník ze zámkové dlažby. Celková délka dešťové kanalizace 130,0
m.
Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba
umisťuje:
Stavba bude umístěna v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou na ulici Dvorní na pozemcích parc. č. 917 – ostatní
plocha/ostatní komunikace a 874/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace.
Navrhované kapacity stavby:
plocha dotčená stavebními úpravami: 1235 m2
zámková dlažba – chodníky + vjezdy: 220 m2
zámková dlažba – kolmé stání + vstupy do RD: 272 m2
zámková dlažba – přeložení: 220 m2
okapový chodník: 49 m2
zelený pás: 546 m2
zatravňovací panely: 128 m2
úroveň ± 0,000 = 182,0 až 182,3 m n. m. Bpv
počet uživatelů – 14 ks parkovacích a odstavných stání pro osobní automobil kolmých, 10 ks parkovacích
stání pro osobní automobil podélných.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí a pro provedení stavby je dokumentace zpracovaná Ing.
Rostislavem Čechem, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT - 1002837. Případné změny
budou předem projednány a schváleny zdejším stavebním úřadem.
2. Stavba bude umístěna v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou na pozemcích parc. č. parc. č. 917 – ostatní
plocha/ostatní komunikace a 874/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace v souladu s výkresem situace č.
C2, C3 v měř. 1:200, který je nedílnou součástí dokumentace ověřené v územním řízení.
3. Dešťová kanalizace je ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona vodním dílem, ke kterým je
nezbytné stavební povolení ve smyslu § 15 vodního zákona. Vodoprávní řízení o povolení těchto staveb
se zahajuje na návrh žadatele podáním u věcně a místně příslušného správního úřadu (MěÚ Pohořelice,
odbor životního prostředí). S žádostí o stavební povolení podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu je nutné předložit 2 x projektovou dokumentaci stavby v rozsahu daném vyhláškou
č. 499/2006, o dokumentaci staveb, a dále doklady ve smyslu § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.
4. Zhotovení parkovacích a stání pro automobily a úprava chodníku podléhá stavebnímu povolení u MěÚ
Pohořelice, odboru dopravy a silničního hospodářství dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Ostatní části stavby nepodléhají vydání stavebního
povolení, ani ohlášení stavby. Podléhá vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního
zákona na základě žádosti stavebníka. Stavební úřad proto již v rámci územního rozhodnutí stanovuje
podmínky i pro provádění stavby.
5. Před zahájením zemních prací ohlásí stavebník termín jejich zahájení Archeologickému ústavu
Akademie věd ČR, Brno a umožní provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném
území.
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6. Dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
7. Zájmy sousedů a jiných stavbou dotčených stran nesmí být narušeny vč. hluku, prašnosti. Práce na
stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny v době nočního klidu. Případné škody budou investorem
majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
8. Při umístění stavby musí stavebník respektovat podmínky z níže uvedených vyjádření a stanovisek:
GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 22.09.2016, zn. 5001371252 – v zájmovém prostoru stavby dojde
k dotyku s plynovodem NTL OC DN 100 + NTL plynovodní přípojky a plynovodem STL OC DN 200.
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Při realizaci zpevněných
ploch je nutné dodržet ČSN 73 6005. Před zahájením prací je nutné plynárenská zařízení vytýčit.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – vyjádření ze dne 26.09.2016, č.j. POZ-2016-004983 –
v zájmovém území stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť v provozování spol. VaK
Břeclav, a.s. Před zahájením prací požadujeme provést vytýčení sítí na základě účasti pracovníka VaK
Břeclav. Ostatní podmínky týkající se provádění stavby budou zahrnuty do podmínek stavebního
povolení.
E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a podmínkách práce v jeho
blízkosti ze dne 15.09.2016, zn. E7456-16140009 - v zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN
– při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby
nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem,
zejména tím, že budou splněny podmínky v tomto vyjádření.
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření ze dne 18.1.2017 č.j.: 513284/17 – v zájmovém
území se nachází síť elektronických komunikací (SEK). Stavba dodrží ochranné pásmo, které je
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Podmínky týkající se provádění stavby
budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení.
itself s.r.o. – vyjádření ze dne 29.9.2016 č.j. 16/003730 – v lokalitě stavby se nachází optická
telekomunikační trasa v majetku společnosti itself s.r.o. V dokumentaci předložené pro stavební řízení
budou zakresleny a popsány všechny sítě itself. Telekomunikační stavba je chráněna ochranným
pásmem 1,5 od kabelů (HDPE trubek). Ostatní podmínky týkající se provádění stavby budou zahrnuty
do podmínek stavebního povolení.
MěÚ Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 30.1.2017 č.j. MUPO2740/2017/OD/SAM - zhotovení parkovacích a stání pro automobily a úprava chodníku podléhá
stavebnímu povolení u MěÚ Pohořelice, odboru dopravy a silničního hospodářství dle § 15 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Ostatní části stavby nepodléhají
vydání stavebního povolení, ani ohlášení stavby. Podléhá vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst.
1 stavebního zákona na základě žádosti stavebníka. Stavební úřad proto již v rámci územního rozhodnutí
stanovuje podmínky i pro provádění stavby.
MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí: souhrnné vyjádření ze dne 16.09.2016, č.j. MUPO23150/2016/ZP/LAJ - podmínky týkající se provádění stavby, zejména nakládání s odpady, budou
zahrnuty do podmínek stavebního povolení.
Dešťová kanalizace je ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona vodním dílem, ke kterým je
nezbytné stavební povolení ve smyslu § 15 vodního zákona. Vodoprávní řízení o povolení těchto staveb
se zahajuje na návrh žadatele podáním u věcně a místně příslušného správního úřadu (MěÚ Pohořelice,
odbor životního prostředí). S žádostí o stavební povolení podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu je nutné předložit 2 x projektovou dokumentaci stavby v rozsahu daném vyhláškou
č. 499/2006, o dokumentaci staveb, a dále doklady ve smyslu § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.
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Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Město Pohořelice, IČ 00283509, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

Odůvodnění:
Dne 17.1.2017 podal Město Pohořelice, IČ I0000005, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice žádost o vydání
územního souhlasu pro umístění výše uvedené stavby.
Vzhledem k tomu, že záměr nesplňoval podmínky dle § 96 odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad rozhodl
dne 18.1.2017 usnesením pod č.j.: MUPO1675/2017/SU/HRI o projednání záměru v územním řízení. Dnem
doručení usnesení, tj. 19.1.2017, bylo zahájeno správní řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky, bylo řízení dne 25.1.2017
přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 60 dnů od doručení výzvy. Žádost
byla doplněna dne 31.1.2017.
Stavební úřad opatřením ze dne 1.2.2017 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
Město Pohořelice, IČ 00283509, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Město Pohořelice, IČ 00283509, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
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, z důvodu bezprostřední vzdálenosti stavby:
vlastníci pozemků parc. č. 752/17, 752/20, 819, 887, 891/1, 891/2, 892, 893, 895, 897, 899, 901/1, 903, 905,
907, 909, 911, 915, 916, 918, 920, 922, 923, 927, 928, 929 vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
dotčení správci inženýrských sítí:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p.1300/23, 690 02 Břeclav 2
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p.4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28

Č.j.: MUPO-1502/2017/SU/HRI
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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 – při umístění stavby je nutno respektovat podmínky obsažené v těchto vyjádření a stanoviscích:
GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 22.09.2016, zn. 5001371252;
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – vyjádření ze dne 26.09.2016, č.j. POZ-2016-004983;
E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a podmínkách práce v jeho
blízkosti ze dne 15.09.2016, zn. E7456-16140009;
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření ze dne 18.1.2017 č.j.: 513284/17;
itself s.r.o. – vyjádření ze dne 29.9.2016 č.j. 16/003730;
MěÚ Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 30.1.2017 č.j. MUPO2740/2017/OD/SAM;
MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí: souhrnné vyjádření ze dne 16.09.2016, č.j. MUPO23150/2016/ZP/LAJ;
Hasičský záchranný sbor JmK – souhlasné závazné stanovisko ze dne 5.10.2016 ev.č.: HSBM-4-22479/1-OPST-2016;
POLICIE ČR, dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 15.9.2016 č.j.: KRPB-1172-533/ČJ-20160600MN-VOL.
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 sídelního útvaru
Pohořelice se stavba nachází v zastavěném území v ploše určené pro dopravní infrastrukturu. Stavba je
v souladu s touto 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,
Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí.

-

s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – stavba je umístěna mimo ochranná pásma
rozvodu elektrického vedení a je umožněn přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.

Č.j.: MUPO-1502/2017/SU/HRI
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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.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
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.
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 5 dnů 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.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním
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:
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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
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.
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 se
nevyměřuje.
Příloha: situační výkres
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Město Pohořelice, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Datová schránka:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
DS: PO, 3534cwz
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p.1300/23, 690 02 Břeclav 2, DS: PO, gnugxza
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p.4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28, DS: PO, bwgyq4a
veřejná vyhláška:
vlastníci pozemků parc. č. 752/17, 752/20, 819, 887, 891/1, 891/2, 892, 893, 895, 897, 899, 901/1, 903, 905,
907, 909, 911, 915, 916, 918, 920, 922, 923, 927, 928, 929 vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Dotčené orgány:
Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14, DS:
OVM, ybiaiuv
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