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V Pohořelicích dne 27. října 2017

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice IČ: 00283509

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad
pro silnice dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební
zákon) a podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve stavebním řízení přezkoumal
žádost o stavební povolení na stavbu: „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, kterou dne
20.07.2017 podalo u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství město Pohořelice, Vídeňská 699,
691 23 Pohořelice, IČ: 00283509 (dále jen stavebník), a na základě výše uvedeného speciální stavební úřad
podle § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení
na stavbu:
„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.

Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno dne 17.03.2017 územní
rozhodnutí č. 18/2017 pod č.j.: MUPO-1502/2017/SU/HRI.
Popis stavby:
Stavba obsahuje
Objekt č. 1 – chodník
Objekt č. 2 – parkovací a odstavná stání
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CHODNÍK a nové vjezdy k RD jsou navrženy ze zámkové dlažby tl. 80 mm íčko se sklonem 1%.
Podkladní vrstvy budou z drti 0-32 tl. 300 mm hutněné po vrstvách 100 mm na únosnost 0,2 MPa.
Zámková dlažba bude kladena do kamenné drti 4-8 mm tl. 30 mm. Silniční obrubníky budou
osazeny do cementového potěru.
KOLMÉ A PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY: před započetím prací budou
odstraněny stávající vjezdy provedené ze zámkové dlažby vč. silničních a zahradních obrubníků.
Nová odstavná a parkovací stání jsou navržena kolmá ze zámkové dlažby tl. 80 mm s příčným a
podélným sklonem 1% z důvodu odvodu dešťových vod a podélná ze zatravňovacích vegetačních
panelů pro zajištění vsaku dešťových vod. Podkladní vrstvy budou z drti 0-32 tl. 300 mm hutněné
po vrstvách 100 mm na únosnost 0,2 MPa. Zámková dlažba bude kladena do kamenné drti 4-8 mm
tl. 30 mm. Silniční obrubníky budou osazeny do cementového potěru. Nově dlážděné tři vjezdy k
podnikatelským objektům nebudou kladeny do kamenné drti, ale do betonového lože (zavlhlý
beton) tl. 100 mm.
Projekt řeší vybudování 10 parkovacích podélných stání pro osobní automobil rozměru 6,00 x 2,00
m s podélným sklonem 0% a příčným sklonem 1%. 14 parkovacích a odstavných kolmých stání je
navrženo rozměru 3,50 x 5,50 m s podélným sklonem 1% a příčným sklonem 1%. Nájezdové
obrubníky budou s max. převýšením 20 mm.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou uvedeny v územním rozhodnutí č. 18/2017
vydaným Městským úřadem Pohořelice – odbor územního plánování a stavební úřad ze dne
17.03.2017 č.j.: MUPO-1502/2017/SU/HRI.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
zpracoval Ing. Rostislav Čech (ČKAIT – 1002837), Zahradní 1241, 691 23 Pohořelice.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel,
který při její realizaci zabezpečí odborné provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby práce
na stavbě, k jejímuž provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a
zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky před zahájením prací sdělí stavebník stavebnímu úřadu název
dodavatelské firmy a předloží její oprávnění k provádění této činnosti.
7. Osoba, pověřená investorem k výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby, odpovídá za soulad
její polohy s projektovou dokumentací.
8. Stavebník oznámí termín zahájení prací na stavbě a zároveň oznámí i dodavatele stavby (včetně
stavbyvedoucího) a předloží jeho oprávnění k provádění prací.
9. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
10. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen při kolaudačním řízení stavby.
11. Při realizaci stavby musí být dodržovány platné právní předpisy na úseku odpadového hospodářství, tj.
zákon č. 185/2001., o odpadech (zejména § 16) a jeho prováděcí vyhlášky.
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12. Stavebník je povinen oznámit odboru dopravy záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.
S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od
oznámení odbor dopravy rozhodnutím užívání stavby nezakáže.
13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky souhlasů, rozhodnutí a stanovisek dotčených osob,
orgánů a organizací:
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311 stanovisko k povolení
stavby – stavební režim ze dne 21.08.2017 pod zn.:5001558558.
V zájmovém území se v současné době nachází NTL a STL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve
správě GasNet, s.r.o.
Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
Budované objekty ( např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení
světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do
ochranného pásma zařízení - plynovodu!
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu
nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL, NTL
plynovodu a přípojek.
Po odstranění konstrukce chodníku v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a
plynovody umístěné v chodníku před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř.
ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku (nad plynovodem). Parkovací stání doporučujeme
provést ze zámkové dlažby.
- Pokud při rekonstrukci chodníků bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové
niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo
dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném
znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení
vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto
posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně
(http:// www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/).
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění
stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení,
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného
inspektora.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a
vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bez výkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §68 zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně
projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko
k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na
www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před
požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti
zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4) bude dodržena mj. ČNS 730 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti
jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedenou obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.), na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před
požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě,
že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ,
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby - nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby a PZ,
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plyn. zařízení.
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
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16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s planými předpisy plně
zodpovídá její zpravodatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
E.ON Servisní,s.r.o., RCDS Hodonín, Husova 3947/1 : „Vyjádření o existenci zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a o podmínkách práce v jeho blízkosti ze
dne 15.09.2016 zn. E7456-16140009.
V zájmovém území výše uvedené stavby 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
bude zajištěno:
1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability
podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost
osob.
2. Dále požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na
telefonní číslo 800 22 55 77.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:
04084063 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany
sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
31.07.2017, č.j.: 678476/17:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
1)Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti
stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před
zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení
realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom,
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
3)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a)existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
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zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma
SEK. vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany
SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.pověřeného
ochranou sítě – Petr Sobotka, e-mail: petr.sobotka@cetin.cz (dále jen POS).
4)Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího
technického řešení.
5)Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
6)Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly projím určené a
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o
SEK.
7)Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V
případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů,
zejména předpisů práva autorského.
Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti :
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo
ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení
činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba,
povinen
respektovat
ochranné
pásmo
SEK
tak,
aby
nedošlo
k
poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je
povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby,
založené 'Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s je stavebník,
nebojím nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které Česká
telekomunikační infrastruktura a.s vzniknou porušením jeho povinnosti.
Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní
číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž
se vztahují tyto podmínky.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které
budou a nebo by mohly činnosti provádět.
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Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu,jež bude provádět
zemní
práce,
aby
zjistila
nebo
ověřila
stranovou
a
hloubkovou
polohu
PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy
PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba,
povinen
postupovat
tak,
aby
nedošlo
ke
změně
hloubky
uložení
nebo
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit
práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co
od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti
sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem
(včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
Při provádění zemních prací, při kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník,
nebojím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je
oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
Stavebník,
nebo jím pověřená třetí
osoba,
není
oprávněn
manipulovat
s
kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob
mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti naiv manipulačních a skladových
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu
stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK
Česká telekomunikační infrastruktura a.s mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s
POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou
skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv
jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s
tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do
kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit
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POS.
Stavebník,
nebo jím
pověřená třetí
osoba, je povinen
oznámení
učinit na
poruchové službě Česká telekomunikační infrastruktura a.s s telefonním číslem 606 613 871, pro oblast
Praha lze užít telefonní číslo 238 462 690.
Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační
atp.).

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova 23, IČ: 49455168, vyjádření ze dne 26.09.2016 pod
č.j.: POZ-2016-004983.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav, a.s.) souhlasí s umístěním a provedením stavby
"Pohořelice - chodníky, parkovací a odstavná stání, dešťová kanalizace a vegetační úpravy" za předpokladu
dodržení níže uvedených podmínek:
1) V zájmovém území stavby se nachází veřejná vodovodní i kanalizační síť v provozování, resp. majetku
spol. VaK Břeclav, a.s. Před zahájením zemních prací požadujeme provést vytyčení vodovodu na
základě písemné objednávky u střediska vodovodů Hustopeče (tel.: 603 535 049) a kanalizace u
střediska kanalizací Břeclav (tel.: 519 304 660). Vytyčení musí být provedeno za účasti zástupce
jednotlivého střediska, který vydá protokol o vytyčení.
2) Před zahájením zemních prácí, resp. při předání staveniště mezi investorem a dodavatelem požadujeme
přizvat zástupce střediska vodovodů Hustopeče (tel.: 736 624 349) ke kontrole stavu stávajících poklopů
a armatur.
3) Při provádění stavby požadujeme vodovodní a kanalizační sítě respektovat dodržením ČSN 73 6005
"Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
4) Požadujeme dodržet ochranné pásma vodovodů a kanalizací, které je stanoveno v §23 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
5) Při stavbě musí být dodrženo min. krytí vodovodních řadů v souladu s ČSN 73 6005 a během realizace
stavby musí být k vodovodním řadům zajištěn trvalý a bezpečný přístup.
6) Poklopy vodovodních armatur H+Š požadujeme osadit do nivelety upraveného terénu.
7) Vzhledem k nacházejícímu se blízkému vodovodnímu řadu požadujeme umístěni nové monolitické ŽB
šachty, resp. úpravy stávající revizní šachty dešťové kanalizace z ulice Tyršova konzultovat na místě
samém se zástupcem střediska vodovodů Hustopeče (tel.: 736 624 349\ Zástupce střediska vodovodů
Hustopeče požadujeme přizvat i k samotné realizaci.
8) V případě vysazování zeleně (stromů) požadujeme jejich vysazení umístit vně ochranné pásmo
vodovodu a opatřit je fólií proti prorůstání kořenů ze strany přiléhající k vodovodní síti.
9) Zahájení prací požadujeme 14 dnů předem písemně oznámit středisku vodovodů Hustopeče.
10) Za správnost PD odpovídá dle §158 a §159 zák.č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) zpracovatel PD,
který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové
stanovisko.
11) Investor prokazatelně seznámí (zápisem do stavebního deníku) dodavatele stavby s aktuálním obsahem
vyjádření spol. VaK Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace.
12) Platnost vyjádření je 2 roky od data vydání.
Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, IČ: 18826016 – Vyjádření ze dne 04.10.2017 vydané
pod č.j.: 16/0037030-A.
Firma itself s.r.o. Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění
a dodržení těchto podmínek :
1. OK+SEK-ITSELF zakreslit a popsat v projektové dokumentaci.
2. OK+SEK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
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3. Při realizaci požadujeme :
a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu OK+SEK-ITSELF kontaktovat zástupce firmy
itself s.r.o. ( Samlík tel.: 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz ). P. Samlík případně provede
vytýčení trasy OK+SEK-ITSELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením OK+SEKITSELF..
b) Zemní práce v ochranném pásmu OK+SEK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní
mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné
polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
c) Při odkrytí OK+SEK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
d) Při křížení OK+SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů,
aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). Lože kabelů OK+SEK-ITSELF
před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií, v místech
křížení uložit OK+SEK-ITSELF do chrániček.
e) Nad trasou OK+SEK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům.
V místech zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou
OK+SEK- ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad
trasou OK+SEK- ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se
zástupcem fy itself s.r.o. - p. Samlík).
f) V případě kolize stavby s vedením OK+SEK-ITSELF kontaktujte p.Samlíka.
g) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy itself s.r.o ( Samlík) ke kontrole
neporušenosti zařízení fy itself s.r.o. a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu
OK+SEK- ITSELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku)
4. Pokud dojde při stavbě k poškození OK+SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit
Dohledovému centru itself s.r.o. - tel.: 533 383 383.
5. Po realizaci stavby předat geodetické zaměření míst střetu nových sítí s trasou OK+SEK-ITSELF.
Zaměření zaslat v el. podobě na e-mail: svobodova@itself.cz.
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – odbor životního prostředí Souhrnné
vyjádření vydané pod č.j:MUPO-23150/2016/ZP/LAJ ze dne 05.09.2016.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – Specializované pracoviště
dopravního inženýrství Brno-venkov , Kounicova 24, 611 32 Brno, vyjádření ze dne 27.04.2017
vydané pod KRPB-32443-2/ČJ-2017-0600DI-PET.
Po celou dobu realizace stavby požadujeme dodržení níže uvedených podmínek:

Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců

Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a
odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno
příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, –
závazné (souhlasné) stanovisko ze dne 31.08.2017 vydané pod č.j. HSBM-71-224-53/1-OPST-2017
s podmínkou:
- V souladu s §5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné příjezdové komunikace (zajištěn průjezd pro požární
vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení
požáru a záchranných pracích.
14. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen při kolaudačním řízení stavby.
15. Při realizaci stavby musí být dodržovány platné právní předpisy na úseku odpadového hospodářství, tj.
zákon č. 185/2001., o odpadech (zejména § 16) a jeho prováděcí vyhlášky.
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16. Stavebník je povinen oznámit odboru dopravy záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.
S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od
oznámení odbor dopravy rozhodnutím užívání stavby nezakáže.
17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu - §122 odst. 1 z.č. 183/2006Sb. (stavební zákon).
18. Zájmy sousedů a jiných stavbou dotčených stran nesmí být narušeny, vč.hluku, prašnosti, znečištění
vozovek a chodníků.
19. Práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny v době nočního klidu a o víkendech. Případné
škody budou majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen správní řád) v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 správního řádu je město Pohořelice, IČ:
00283509, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.
Odůvodnění
Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice byla dne
20.07.2017 doručena
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „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, IČ: 00283509.
Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru města Pohořelice a vyhovuje obecným
technickým požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 137/1998 Sb.

Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno dne 17.03.2017 územní
rozhodnutí č. 18/2017 pod č.j.: MUPO-1502/2017/SU/HRI.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
a zároveň podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona stanovil termín ústního jednání a ohledání na
místě na den 17.10.2017. Z jednání byl pořízen protokol.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111
stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace
stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a je zpracována oprávněnou osobou a že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, stanovil
podmínky pro provedení stavby , schválil plán kontrolních prohlídek.
Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů a správců inženýrských sítí byla zkoordinována a podmínky
těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad při odboru dopravy a SH
MěÚ Pohořelice k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona
zaujímají:
- město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – žadatel, vlastník pozemku na kterém
se má
uskutečnit záměr
- Vlastníci sousedních pozemků a staveb může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno: parc. č. 752/17 ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, parc. č. 752/20
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, parc. č. 819 ÚZSVM, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, parc. č. 887 Město Pohořelice, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice, parc.
č. 891/1 Pospíšilová Jarmila, Dvorní 585, 69123 Pohořelice, Raab Roman, Loděnická 294, 69123
Pohořelice, Sellner Jaromír, Nová Ves 144, 69123 Pohořelice, Štrbíková Zuzana, Vídeňská 845, 69123
Pohořelice, Zajíc Jiří, Znojemská 1112, 69123 Pohořelice, parc. č. 891/2 Pospíšilová Jarmila, Dvorní 585,
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69123 Pohořelice, parc. č. 892 Koutníková Zdeňka, Dvorní 574, 69123 Pohořelice, parc. č. 893 ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, parc. č. 895 Pohanka Jan, Dvorní 573, 69123
Pohořelice, parc. č. 897 Zajícová Martina, Dvorní 572, 69123 Pohořelice, parc. č. 899 Barták Václav,
Dvorní 571, 69123 Pohořelice, Roblová Jana, Dlouhá 1606, 69123 Pohořelice, parc. č. 901/1 Svobodová
Libuše, Dvorní 570, 69123 Pohořelice, parc. č. 903 Žůrek Václav, Dvorní 569, 69123 Pohořelice, parc. č.
905 Fiala Rudolf a Fialová Helena, Dvorní 568, 69123 Pohořelice parc. č. 907 Jebavý Jaroslav,
Konradova 2207/1, Líšeň, 62800 Brno, parc. č. 909 Valoušková Lucie, Dvorní 565, 69123 Pohořelice, parc.
č. 911 Janíková Petra, Dvorní 564, 69123 Pohořelice, parc. č. 915 Bittner Roman, Květinová 1244, 69123
Pohořelice, Bittner Gottfried a Bittnerová Alenka, Tyršova 644, 69123 Pohořelice, parc. č. 916 Bittner
Roman, Květinová 1244, 69123 Pohořelice, Bittner Gottfried a Bittnerová Alenka, Tyršova 644, 69123
Pohořelice, parc. č. 918 Město Pohořelice, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice, parc. č. 920 Foldynová Anna,
Komenského 149, 69123 Pohořelice, Kubant Michal Ing., č. p. 121, 66464 Trboušany, parc. č. 922 Kubant
Jaromír a Kubantová Ludmila, č. p. 121, 66464 Trboušany, parc. č. 923 Kubant Jaromír a Kubantová
Ludmila, č. p. 121, 66464 Trboušany, parc. č. 927 Kubant Jaromír a Kubantová Ludmila, č. p. 121, 66464
Trboušany, parc. č. 928 Ševčík Oto, č. p. 179, 68301 Komořany, Zabloudil Zdeněk, Trpínky 91/8, VyškovPředměstí, 68201 Vyškov, parc. č. 929 Město Pohořelice, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice,

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., GridService, s.r.o.,
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., itself s.r.o : správci sítí, kteří jsou stavbou dotčeni ve svých
právech.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále
jen správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor
dopravy a to podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Pohořelice.
Případné odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu.
Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Lhůta pro
odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po
uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.

Speciální stavební úřad posoudil předmětný soubor staveb jako stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým
počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné
vyhlášky. (§ 113 odst. 3 stavebního zákona).

„Otisk úředního razítka“
Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH

Od správního poplatku se dle § 8 odst. 1 písm.. c zákona č. 634/2004 Sb., upouští.
Ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“ budou žadateli předány po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města Pohořelice.
Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne ……………………

Sejmuto dne ………………………….

Podpis a razítko odpovědné osoby: …………………………………………………….

Doručí se - dle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů správního
řádu:
Účastníci řízení uvedení v §27 odst. 1 písm. a) správního řáduMěsto Pohořelice, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Ostatní účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou)
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
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,
Vlastníci sousedních pozemků a staveb:
parc. č. 752/17
parc. č. 752/20
parc. č. 819
parc. č. 887
parc. č. 891/1

parc. č. 891/2
parc. č. 892
parc. č. 893
parc. č. 895
parc. č. 897
parc. č. 899
parc. č. 901/1
parc. č. 903
parc. č. 905
parc. č. 907

ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice
Pospíšilová Jarmila, Dvorní 585, 69123 Pohořelice
Raab Roman, Loděnická 294, 69123 Pohořelice
Sellner Jaromír, Nová Ves 144, 69123 Pohořelice
Štrbíková Zuzana, Vídeňská 845, 69123 Pohořelice
Zajíc Jiří, Znojemská 1112, 69123 Pohořelice
Pospíšilová Jarmila, Dvorní 585, 69123 Pohořelice
Koutníková Zdeňka, Dvorní 574, 69123 Pohořelice
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
Pohanka Jan, Dvorní 573, 69123 Pohořelice
Zajícová Martina, Dvorní 572, 69123 Pohořelice
Barták Václav, Dvorní 571, 69123 Pohořelice
Roblová Jana, Dlouhá 1606, 69123 Pohořelice
Svobodová Libuše, Dvorní 570, 69123 Pohořelice
Žůrek Václav, Dvorní 569, 69123 Pohořelice
Fiala Rudolf a Fialová Helena, Dvorní 568, 69123 Pohořelice
Jebavý Jaroslav, Konradova 2207/1, Líšeň, 62800 Brno
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parc. č. 909
parc. č. 911
parc. č. 915
parc. č. 916
parc. č. 918
parc. č. 920
parc. č. 922
parc. č. 923
parc. č. 927
parc. č. 928
parc. č. 929

Valoušková Lucie, Dvorní 565, 69123 Pohořelice
Janíková Petra, Dvorní 564, 69123 Pohořelice
Bittner Roman, Květinová 1244, 69123 Pohořelice
Bittner Gottfried a Bittnerová Alenka, Tyršova 644, 69123 Pohořelice
Bittner Roman, Květinová 1244, 69123 Pohořelice
Bittner Gottfried a Bittnerová Alenka, Tyršova 644, 69123 Pohořelice
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice
Foldynová Anna, Komenského 149, 69123 Pohořelice
Kubant Michal Ing., č. p. 121, 66464 Trboušany
Kubant Jaromír a Kubantová Ludmila, č. p. 121, 66464 Trboušany
Kubant Jaromír a Kubantová Ludmila, č. p. 121, 66464 Trboušany
Kubant Jaromír a Kubantová Ludmila, č. p. 121, 66464 Trboušany
Ševčík Oto, č. p. 179, 68301 Komořany
Zabloudil Zdeněk, Trpínky 91/8, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
Městský úřad Pohořelice – OÚP SÚ, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, 614 00 Brno 14, DS

Policie ČR, KŘ – specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-venkov, Kounicova 24,
611 32 Brno - DS
Na vědomí
MěÚ Pohořelice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
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