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V Pohořelicích dne 14. února 2018
Štrbík Róbert
Cvrčovice 185
691 23 Pohořelice

ROZHODNUTÍ
O DODATEČNÉM POVOLENÍ STAVBY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) přezkoumal podle § 90 a § 111 stavebního zákona,
v návaznosti na § 129 odst. 2 až 3 stavebního zákona, žádost ze dne 16.10.2017 o vydání
dodatečného povolení pro níže uvedenou stavbu, kterou podal Róbert Štrbík, nar. 13.6.1968,
Cvrčovice č.p.185, 691 23 Pohořelice, (dále jen „stavebník“).
Vzhledem k tomu, že žádost o dodatečné povolení stavby byla podána před zahájením řízení o
odstranění stavby, je dle § 129 odst. 2 stavebního zákona za den podání žádosti o dodatečné
povolení považován den zahájení řízení o odstranění stavby, tj. 14.11.2017.
Na základě přezkoumání předmětné žádosti vydává podle § 129 odst. 3 a § 115 stavebního zákona
rozhodnutí o dodatečném povolení
stavby:

Novostavba RD
na pozemku parc.č. 5159, 5158, 5160, 399, 5162 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

1z9

Umístění a popis stavby
Stavba RD je umístěna v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic na pozemku Richarda Mazala parč. 5159 –
orná půda a obce Cvrčovice parc.č. 5158 – ostatní plocha, vodovodní a kanalizační přípojkou je
dotčen pozemek obce Cvrčovice parc.č. 5160 – ostatní plocha a pozemek ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových parc.č. 399 – ostatní plocha. Vjezdem je dotčen pozemek
obce Cvrčovice parc.č. 5162 – ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.
Přední stavební čára rodinného domu je kolmá k hranici s pozemkem parc.č. 5499, průmět levého
předního rohu RD na tuto hranici (při pohledu z ulice) je ve vzdálenosti 6,30 m od přední hranice
pozemku parc.č. 5159.
Od sousedního rodinného domu na pozemku parc.č. 340 je RD umístěn ve vzdálenosti 7,00 m,
pravý zadní roh RD je od hranice s pozemkem parc.č. 5162 umístěn ve vzdálenosti 2,34 m.
Rodinný dům je samostatně stojící, zděný, přízemní, nepodsklepený
Velikost: 4+KK se sociálním zařízením, pracovnou, šatnou, technickou místností, garáží pro 2
osobní vozidla, krytou terasou
Střecha: valbová o max. výšce hřebene +6,035 m s komínem a hromosvodem
Půdorysné rozměry: 18,00 m x 13,50 m
Vytápění: ústřední teplovodní – kotel elektro
doplňkové: krbová kamna
Součásti stavby RD je zejména:
- vodovodní přípojka
- kanalizační přípojka
- přípojka elektro
- vsakovací jáma na dešťové vody
- oplocení
- zpevněné plochy
Přívod elektrické energie pro objekt RD je stávající přípojkou - zemním kabelem CYKY do
připojovacího pilíře na hranici pozemků parc.č. 6801/16 a 6801/15.
Nově bude provedena el. přípojka NN, ukončená v pojistkové skříni na hranici pozemku
stavebníka. Z pojistkové skříně povede vedení do navrženého elektroměrového rozvaděče na
hranici pozemků stavebníka.
Přípojky na IS:
- vodovodní: z trub rPE – 1“, délky 29,50 m, napojená před vodoměrnou sestavou ze stávající
vodoměrné šachty Richarda Mazala před pozemkem parc.č. 340. Bude osazena nová vodoměrná
sestava s fakturačním vodoměrem pro stavebníka. Stávající vodoměrná šachta bude osazena
novým přejezdným poklopem.
- kanalizační splašková: z trub KG DN 150, délky 28,00 m, napojená přes stávající revizní šachtu
Richarda Mazala před pozemkem parc.č. 340. Na trase bude osazena revizní šachta WAVIN o
průměru 400 mm před rodinným domem stavebníka.
- elektro: zemní kabelem CYKY 4Bx16 mm2, délky 3,00 m z nápojného místa u přední hranice
pozemku. Elektroměr bude umístěn na hranici pozemku v plastovém pilíři ER 112 v těsné
blízkosti pojistkového pilíře.
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Vsakovací jáma na dešťové vody: o průměru 3,00 m, hloubka 1,50 m, umístěná za RD na pozemku
stavebníka
Oplocení: z betonových dílců pletiva, celková výška 2,00 m
V uliční části bude oplocení provedeno po levé straně RD (při pohledu z ulice) po
hranici 5499 ve vzdálenosti 4,00 m od přední stavební čáry.
Z pravé strany bude prostor otevřen a provedena branka až v místě zadního pravého
rohu RD.
Napojení na dopravní infrastrukturu: na účelovou komunikaci parc.č. 5162
Odstavná a parkovací stání: 3 – 2 místa v RD, 1 před RD na pozemku stavebníka
Radonový index pozemku: nízký
Průkaz energetické náročnosti budovy: B
Rozestavěnost stavby: Stavba je provedena vč. střešní konstrukce, výplně otvorů, klempířských
prací. Je potřeba zejména dokončit podlahy, osadit vrata a vnitřní dveře, zařizovací předměty.
Pro dokončení stavby stavební úřad stanovuje následující podmínky:
1. Stavba bude dokončena podle ověřené projektové dokumentace pro dodatečné povolení
stavby, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Rostislav Čech,
ČKAIT – 1002837, požárně bezpečnostní řešení zpracoval autorizovaný inženýr pro požární
bezpečnost staveb Ing. Vítězslav Malina, ČKAIT – 1005098. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba je umístěna v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic v souladu s výkresem situace C2, C3, který
je nedílnou součástí projektové dokumentace, ověřené v řízení o dodatečném povolení
předmětné stavby.
3. Stavba je umístěna na pozemku Richarda Mazala parč. 5159 – orná půda a obce Cvrčovice
parc.č. 5158 – ostatní plocha, vodovodní a kanalizační přípojkou je dotčen pozemek obce
Cvrčovice parc.č. 5160 – ostatní plocha a pozemek ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových parc.č. 399 – ostatní plocha. Vjezdem je dotčen pozemek obce
Cvrčovice parc.č. 5162 – ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.
4. Rodinný dům je samostatně stojící, krajní, přízemní, nepodsklepený o rozměrech 18,00 m x
13,50 m. Střecha je valbová o max. výšce hřebene +6,035 m s komínem a hromosvodem.
5. Osazení RD: +-0,000 = 182,80 m n.m. B.p.v.
6. Součástí stavby je vodovodní a kanalizační přípojka, přípojka elektro, vsakovací jáma na
dešťové vody, oplocení, zpevněné plochy.
7. Stavebník zajistí vytýčení všech inženýrských sítí a dodrží podmínky stavebníka dle § 152
stavebního zákona.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou Ing. Rostislav Čech, IČ: 69680256. Provádět
stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, jehož účelem podnikání je provádění
staveb. Dále zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejímuž provedení je předepsáno zvláštní
oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
9. Stavebník oznámí písemně orgánu ochrany ZPF zahájení realizace záměru nejpozději do 15
dnů před jeho zahájením a nejpozději do 6 měsíců doručí rovněž kopii pravomocného
rozhodnutí stavby, pro které byl souhlas vydán.
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10. Stavebník je povinen před zahájením zemních prací ohlásit termín jejich zahájení
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno a umožnit provedení záchranného
archeologického výzkumu na dotčeném území.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., a dbát tak o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
12. Při provádění stavby bude dodržen zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb, v platném znění.
13. Při provádění stavby je nutné dodržet ČSN 75 54111 „Vodovodní přípojky“, ČSN 75 6106
„Stokové sítě a kanalizační přípojky“ a ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení a rovněž bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizace, které je
stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
14. Zpevněná plocha vjezdu v ochranném pásmu vodovodu bude snadno rozebíratelná. Rovněž
nebude v tomto ochranném pásmu umístěno oplocení z důvodu zajištění přístupnosti
vodovodu.
15. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
16. Rovněž musí být dodržovány platné právní předpisy na úseku odpadového hospodářství, tj.
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech /zejména § 12 a § 16/ a jeho prováděcí vyhlášky.
17. Z trvale odňaté zemědělské půdy provede stavebník na svůj náklad skrývku ornice dle
podmínek bilance skrývky ornice v mocnosti 30 cm, která bude rozprostřena na nezastavěné
části pozemku. Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy se vztahuje na tento pozemek:
Katastr.
území
Cvrčovice
u Pohořelic
celkem

Pozemek
p.č.
5159
-

Výměra pozemku
m2
celková
odnímaná
1022
367
-

367

Druh
pozemku
orná půda

BPEJ

Třída
ochrany

0.01.00

I.

-

-

-

18. Budou dodrženy podmínky z níže uvedených vyjádření a stanovisek:
MěÚ Pohořelice, odbor ŽP – souhrnné vyjádření ze dne 11.9..2017, č.j. MUPO38523/2017/ZP/LAJ
MěÚ Pohořelice, odbor ŽP – závazné stanovisko ze dne 31.8.2017, č.j. MUPO38521/2017/ZP/LAJ
MěÚ Pohořelice, odbor dopravy a SH: stanovisko ze dne 25.9.2017, č.j. MUPO38591/2017/OD/SAM
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – vyjádření ze dne 13.10.2017, č.j. POZ-2017005350
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 27.8.2017, č.j. 700384/17
GridServices s.r.o. – stanovisko ze dne 27.10.2017, zn. 5001601266
E.ON Servisní s.r.o.. – vyjádření ze dne 14.9.2017, zn. E7456-16205073
E.ON Česká republika, s.r.o. – souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 27.9.2017,
zn. S40325-16206853.
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19. Zájmy sousedů a jiných stavbou dotčených stran nesmí být narušeny vč. hluku, prašnosti,
znečištění vozovek a chodníků. Práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny
v době nočního klidu. Případné škody budou majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
20. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen kdykoliv při kontrolní prohlídce
stavby.
21. U vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby a ponechán na místě až do dokončení
stavby.
22. Stavba bude dokončena do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí.
23. Po dokončení stavby podá stavebník dle § 121 odst. 2 stavebního zákona na stavební úřad
žádost o přidělení č.p. a přiloží geometrický plán a prohlášení, že stavba byla provedena
v souladu s jejím povolením a s ověřenou projektovou dokumentací. V případě, že došlo k
drobným k odchylkám od projektové dokumentace (větší změny je třeba předem projednat se
stavebním úřadem), předloží stavebník dokumentaci skutečného provedení stavby.
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „správní řád“) je Róbert Štrbík, nar. 13.6.1968, Cvrčovice č.p.185, 691 23
Pohořelice.
Odůvodnění
Dne 16.10.2017 pod č.j. MUPO-47455/2017 podal Róbert Štrbík žádost o vydání dodatečného
povolení předmětné stavby.
Vzhledem k tomu, že žádost o dodatečné povolení stavby byla podána před zahájením řízení o
odstranění stavby, je dle § 129 odst. 2 stavebního zákona za den podání žádosti o dodatečné
povolení považován den zahájení řízení o odstranění stavby, tj. 14.11.2017.
Stavební úřad dopisem ze dne 19.12.2017, č.j. MUPO-56683/2017/SU/TRM oznámil podle § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby RD a k projednání žádosti
nařídil dle § 129 odst. 2 stavebního zákona ústní jednání s ohledáním na místě na den 25.1.2018.
Zároveň upozornil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou předložit závazná stanoviska a
uplatnit své námitky a připomínky nejpozději u tohoto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Dále poskytl možnost vyjádřit se po ústním jednání k novým podkladům rozhodnutí i ke způsobu
jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 5 dnů po ústním
jednání.
V určený den proběhlo ústní jednání, ze kterého byl pořízen protokol. Žádné námitky ani
připomínky nebyly při ústním jednání uplatněny.
V průběhu správního řízení stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v §90 a § 111
stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Vyjádření a stanoviska
účastníků řízení a dotčených orgánů, obsahující podmínky, jsou uvedena v podmínkách rozhodnutí.
K žádosti o vydání dodatečného povolení stavby skladu byly doloženy potřebné podklady.
Byla předložena zejména níže uvedená stanoviska a vyjádření, jejichž podmínky jsou zahrnuty do
podmínek rozhodnutí:
MěÚ Pohořelice, odbor ŽP – souhrnné vyjádření ze dne 11.9..2017, č.j. MUPO38523/2017/ZP/LAJ
MěÚ Pohořelice, odbor ŽP – závazné stanovisko ze dne 31.8.2017, č.j. MUPO38521/2017/ZP/LAJ
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MěÚ Pohořelice, odbor dopravy a SH: stanovisko ze dne 25.9.2017, č.j. MUPO38591/2017/OD/SAM
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – vyjádření ze dne 13.10.2017, č.j. POZ-2017005350
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 27.8.2017, č.j. 700384/17
GridServices s.r.o. – stanovisko ze dne 27.10.2017, zn. 5001601266
E.ON Servisní s.r.o.. – vyjádření ze dne 14.9.2017, zn. E7456-16205073
E.ON Česká republika, s.r.o. – souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 27.9.2017, zn.
S40325-16206853
K žádosti byly rovněž doloženy podklady, které neobsahovaly žádné podmínky nebo nedošlo
k dotčení zájmů:
MěÚ Pohořelice, odbor ŽP – závazné stanovisko ze dne 1.9.2017, č.j. MUPO38522/2017/ZP/PRV
MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí: závazné stanovisko ze dne 11.9.2017, č.j. MUPO38524/2017/ZP/GAI
HZS JmK, Brno – závazné stanovisko ze dne 3.10.2017, ev.č. HSBM-71-226-4/1-OPST-2017
KHS JmK, Břeclav – závazné stanovisko ze dne 25.10.2017, č.j. KHSJM 58816/2017/BV/HOK
NET4GAS, s.r.o. – vyjádření ze dne 19.12.2017, zn. 10686/17/OVP/N
Další doklady, rozhodnutí a smlouvy, jejichž podmínky nejsou uvedeny v podmínkách rozhodnutí
stavebního úřadu, ale které je stavebník povinen splnit:
Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 5.10.2017, zn. PMo50856/2017-203/Je
Obec Cvrčovice – stanovisko ze dne 4.10.2017, č.j. 593/2017
smlouva žadatele s vlastníkem dotčeného pozemku parc.č. 5159 vč. napojení na IS
smlouva žadatele s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 20.9.2017 vč.
dodatku ze dne 14.11.2017
smlouva žadatele s obcí Cvrčovice ze dne 4.10.2017
smlouva žadatele s E.ON Distribuce ze dne 22.8.2017
protokol o stanovení radonového indexu pozemku – nízký
průkaz energetické náročnosti budovy - B.
Stavba byla dle sdělení stavebníka zahájena v září 2017. Stavba rodinného domu o zastavěné ploše
nad 150 m2 vyžadovala dle platného stavebního zákona vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Jedná se proto o stavbu, která nyní může být povolena pouze rozhodnutím o dodatečném
povolení stavby.
Stavební úřad v řízení dle § 129 odst. 2 stavebního zákona přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v §90 a § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a
připomínky. Vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů, obsahující podmínky, jsou
uvedena v podmínkách rozhodnutí.
Při posuzování záměru žadatele dle § 90 odst. a) až e) stavebního zákona stavební úřad zkoumal,
zda je záměr v souladu s vydanou ÚPD, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, se
stanovisky dotčených orgánů, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
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Stavba se dle platného územního plánu nachází v zastavěném území v ploše Br 1 – bydlení
v rodinných domech. Je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací, neklade nové nároky na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Stavební úřad dle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona ověřil, že projektová dokumentace je
zpracována oprávněnou osobou v souladu s územně plánovací dokumentací, je úplná, přehledná,
řeší a dodržuje obecné požadavky na výstavbu a budoucí užívání stavby, a tímto užíváním nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení.
Stavební úřad zjistil, že uskutečněním a užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba není v
rozporu s platným územním plánem a stavebník prokázal, že stavba je v souladu s ustanoveními §
129 odst. 3 stavebního zákona a lze ji proto dodatečně povolit.
Okruh účastníků řízení byl vymezen dle § 85 a §109 stavebního zákona a postavení účastníka řízení
zaujímají:
dle § 85 stavebního zákona v návaznosti na § 129 odst. 2 stavebního zákona
- Róbert Štrbík: účastník dle odst. 1 písm. a) – žadatel
- obec Cvrčovice: účastník dle odst.1 písm. b) – obec, na jejímž území má být záměr
uskutečněn
- Richard Mazal, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, obec Cvrčovice:
účastníci dle odst. 2 písm. a) – vlastníci dotčených pozemků
- Richard Mazal, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vlastník pozemku parc.č.
403/5 a parc.č. 402/1v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic: účastníci dle
odst. 2 písm. b) – vlastníci sousedních pozemků, kteří mohou být
rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech z důvodu bezprostředního a
blízkého sousedství
- Hypoteční banka, a.s.: účastník dle odst. 2 písm. b) – věcné právo k sousednímu pozemku parc.č.
5499, 340 a 341, které může být rozhodnutím dotčeno z důvodu bezprostředního a blízkého
sousedství
- E.ON Česká republika, s. r. o., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.: dotčení správci inženýrských sítí
dle § 109 stavebního zákona v návaznosti na § 129 odst. 2 stavebního zákona
- Róbert Štrbík: účastník dle písm. a) – stavebník
- Richard Mazal, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, obec Cvrčovice:
účastníci dle písm. c) – vlastníci dotčených pozemků, jejichž vlastnické
právo k pozemkům může být přímo dotčeno
- Richard Mazal, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vlastník pozemku
parc.č. 403/5 a parc.č. 402/1v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic: účastníci
dle písm. e) – vlastníci sousedních pozemků, jejichž vlastnické
právo může být prováděním stavby přímo dotčeno z důvodu
bezprostředního a blízkého sousedství.
- E.ON Česká republika, s. r. o., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: dotčení správci inženýrských
sítí.
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Dle posouzení stavebního úřadu nemohou být umístěním a provedením stavby dotčena práva
dalších subjektů.
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 jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu se sídlem Žerotínovo nám. 3/5,
601 82 Brno, a to podáním učiněným u MěÚ Pohořelice – odbor územního plánování a stavební
úřad.
Případné odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu.
„otisk úředního razítka“
Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ Pohořelice. Po
stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Dále bude pro
informaci zveřejněno na úřední desce obce Cvrčovice. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MěÚ
Pohořelice je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem:
Podpis a razítko odpovědné osoby : …………………..
Doručí se
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Róbert Štrbík, Cvrčovice č.p.185, 691 23 Pohořelice
Richard Mazal, Cvrčovice č.p.135, 691 23 Pohořelice
Obec Cvrčovice, Cvrčovice č.p.74, 691 23 Pohořelice, DS: OVM, yffbqnv
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p.390/42, Nové Město, 128
00 Praha 28, DS: OVM, 96vaa2e
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p.333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p.1300/23, 690 02 Břeclav 2, DS: PO, gnugxza
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO,
qa7425t
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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
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů)
vlastník pozemku parc.č. 403/5 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic
vlastník pozemku parc.č.402/1 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic
Dotčené orgány (doporučeně)
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
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14,
DS: OVM, ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá
Pole, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36
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