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Městský úřad Veselí nad Moravou 

Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou 

Odbor životního prostředí a územního plánování 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PID: MVNMX005OM5R 

Spisová značka: S-MVNM/4262/2016/ŽPÚP 

Číslo jednací: MVNM/10765/2016/ŽPÚP                                  
Vyřizuje: Ing. Dana Smolová 
Tel.: 518 670 215 
E-mail: smolova@veseli-nad-moravou.cz 

Veselí nad Moravou 08.04.2016 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

R O Z H O D N U T Í   

o povolení k provedení stavby vodního díla nazvané 

„Skupinový vodovod Horňácko“ 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování jako 
vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli, účastníku řízení dle § 27 odst. 1 
písm. a) tj.  

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

Purkyňova 2933/2 

695 11 Hodonín 

IČ: 49454544 

CZ-NACE: 36000 

I. vydává   

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona  

stavební  povolení 

k provedení stavby vodního díla nazvaného „Skupinový vodovod Horňácko“ v okrese Hodonín, 
v kraji Jihomoravském, č. h. p. 4-13-02-039, 4-13-02-042, 4-13-02-043, 4-13-02-045, 4-13-02-
046, HGR 1651 (Kvartér Dolnomoravského úvalu) a HGR 3222 (Flyš v Povodí Moravy – severní 
část). 

Stavba se dělí na tyto stavební objekty a provozní soubory: 

SO 01.02 Přívodní řad "P11" 

SO 02 Výtlačný řad „P11.1“ 

SO 03 Čerpací stanice Tasov 

SO 03.01 ČS Tasov – stavební část 

SO 03.02 ČS Tasov – sjezd na sil. III/4992 

SO 04 Přípojka NN k ČS Tasov 

SO 05 Zásobovací řad „Z“ 

SO 06 Výtlačný řad „P11.2“ 

Provozní soubory (technologická zařízení): 

PS 01.01 VDJ Dražky 
PS 01.01.01 VDJ Dražky – doplnění technologické části 
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PS 01.01.02 VDJ Dražky – doplnění vnitřní elektroinstalace a přenosu dat 

PS 01.02 VMŠ Kozojídky 
PS 01.02.01 VMŠ Kozojídky - technologická část 
PS 01.02.02 VMŠ Kozojídky – vnitřní elektroinstalace a přenos dat 

PS 02 VDJ Velká nad Veličkou 
PS 02.01 VDJ Velká nad Veličkou – doplnění technologické části 
PS 02.02 VDJ Velká nad Veličkou – doplnění vnitřní elektroinstalace a přenosu dat 

PS 03 Čerpací stanice Tasov 
PS 03.01 ČS Tasov - technologická část 
PS 03.02 ČS Tasov – vnitřní elektroinstalace a přenos dat 

PS 05 AŠ Hrubá Vrbka 
PS 05.01 AŠ Hrubá Vrbka - technologická část 
PS 05.02 AŠ Hrubá Vrbka – vnitřní elektroinstalace a přenos dat 

PS 06 VDJ Lipov 
PS 06.01 VDJ Lipov – doplnění technologické části 
PS 06.02 VDJ Lipov – doplnění vnitřní elektroinstalace a přenosu dat 

Stavba se nachází na těchto pozemcích: 

SO 01.02  Přívodní řad „P11“: 

k. ú. Žeraviny – pozemky jednotná číselná řada:    

1047, 1000, 1043, 1042, 1079, 1041, 1023, 1326, 1022, 1026, 1004/1, 1001, 54, 53, 258, 51, 
130/1, 99, 78, 82, 85/3, 1006, 1077, 1010/1, 1012  

k. ú. Hroznová Lhota – pozemky KN:  

2945, 2380/121, 2764, 3313/144, 2380/3, 2380/472, 2380/529, 3313/1, 3300/4, 3409/1, 3300/9, 
3302, 784/10, 784/12, 784/14, 784/16, 784/18, 784/19, 784/5, 780 

k. ú. Tasov nad Veličkou – pozemky KN: 

2586/3, 2597/1,  42/14, 57, 56, 55/2, 43/2, 43/1, 42/38, 38/2, 38/1, 34, 29, 42/28, 24, 21/1, 20/2, 
20/1, 9, 42/15, 42/12, 1/1, 1/4 , 2594/1, 2619/8, 2594/2, 2586/18, 2586/2, 2619/103, 2619/100  

SO 02 Výtlačný řad „P11.1“: 

k. ú. Tasov nad Veličkou – pozemky KN 

2619/100,  2619/6, 2586/2, 341/7, 341/50, 330/2, 2619/9, 2619/1, 2619/10, 2619/12, 2585/1, 
2588/1, 711/2, 2585/2  

k. ú. Lipov – pozemky KN:  

7126,  7183, 7987, 8039, 8305, 8388  

k. ú. Hrubá Vrbka – pozemky KN:  

3869/1, 3406, 3415/5, 3418, 3415/4, 3415/58, 3415/59, 3975, 4024/84, 300/71, 4024/1, 4352, 
4358/6, 4325, 4326, 3407/3, 1342/1, 1176/4 

k. ú. Velká nad Veličkou – pozemky KN:  

3321/9, 3320/34, 3320/6, 3320/72, 3319/156, 3319/187, 3319/25, 3319/189, 3319/280, 
3319/282, 2718/36, 2718/1, 2718/2, 3312/2, 3312/163, 3312/179, 3312/180, 3312/181, 
3312/182, 3312/183, 3312/184, 3312/185, 3312/114, 3312/186, 3312/187, 3312/159, 3312/188, 
3312/189, 3312/190, 3312/191, 3312/192, 3312/175, 3312/193, 3312/207, 3312/208  

SO 03 ČS Tasov 

SO 03.01  ČS Tasov – stavební část  

k. ú. Tasov nad Veličkou – pozemky KN 

2619/10, 2619/1, 2619/9, 2619/100, 2586/76, 2586/2, 2586/79, 144/1 

SO 03.02  ČS Tasov – sjezd  na sil. III/4992 

k. ú. Tasov nad Veličkou – pozemky KN  

2619/100, 2586/76, 2586/2 
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SO 05 Zásobovací řad „Z“  

k. ú. Velká nad Veličkou – pozemky KN:  

3319/282, 3319/280, 3319/189, 3319/25, 3319/187, 3319/156, 3320/72, 3320/6, 3320/34, 
3321/9 

k. ú. Hrubá Vrbka – pozemky KN:  

1176/4, 3418, 1342/1, 3407/3, 4326, 4325, 4358/6, 4352, 4359, 3392/4, st. 376, 3392/1 

SO 06 Výtlačný řad "P11.2"   

k. ú. Tasov nad Veličkou – pozemky KN:  

2619/100, 2619/6, 2586/2, 341/7, 341/50, 330/2, 2620/1  

k. ú. Lipov – pozemky KN:  

7078, 7080, 7072, 7057, 7009, 7015, 7020, 6363, 6875, 6979, 6955, 6933, 6922, 6996, 6901, 
6031, 6753, 6783, 6747, 6767, 6737, 6756, 6724, 6709, 6700, 6449, 6911, 6914, 6926, 6948, 
6592, 1667/12, 1667/10, 1667/13, 1667/14, 1667/38, 1667/15, st. 766/1 

Základní údaje o povolené stavbě: 

Účel vodního díla   zásobování obyvatel pitnou vodou 

Druh vodovodního díla   vodovodní řad (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona 

Druh vodovodního řadu   zásobovací síť 

Celková délka řadů    

Stavební objekt Název Délka [m] 

SO 01.02 Přívodní řad „P11“ 4 441 

SO 02 Výtlačný řad „P11.1“ 8 081 

SO 05 Zásobovací řad „Z“ 1 895 

SO 06 Výtlačný řad „P11.2“ 3 644 

Celkem  18 061 

Materiál    PE  

Nejmenší jmenovitá světlost řadu  160 mm 

Největší jmenovitá světlost řadu  225 mm 

Přímé určení polohy: 

 Souřadnice S-JTSK 

 X Y 

začátek stavby 1 197 708.60 544 787.80 

konec stavby 1 202 390.74 536 176.11 

Základní údaje: Stavba řeší vybudování nového skupinového vodovodu Horňácko, kterým se 
bude přivádět voda do VDJ Velká nad Veličkou pro obce Velká nad Veličkou, Kuželov, Hrubá 
Vrbka a Malá Vrbka s připojením obcí po trase - Lipov, Louka a Blatnice pod Sv. Antonínkem 
za účelem doplnění deficitního množství vody v dané oblasti, zlepšení kvality dodávané pitné 
vody, výhledové zásobení dalších obcí – Javorník, Nová Lhota a Suchov a možnosti napojení 
dalších obcí po trase skupinového vodovodu – Žeraviny, Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, 
Blatnička. Výhledově se jedná o zásobení cca 15 000 obyvatel. Stavba jako celek je v souladu 
se záměry a prioritami Programu rozvoje vodovodu a kanalizací Jihomoravského kraje. 
Skupinový vodovod resp. přívodní a výtlačné vodovodní řady jsou dle „Limitů využití území“ 
zařazeny v kategorii „Dálkové vedení 1. kategorie – nadřazené“. Zdrojem vody je ÚV Bzenec 
(VDJ Dražky - 2 × 1 000 m3 + 1 × 2 000 m3). Jedná se o využití dostatečné akumulace vody 
ve vodojemu VDJ Dražky a doplnění deficitního množství vody a zlepšení kvality dodávané 
pitné vody do dané oblasti. 

Přívodní řad „P11“ (SO 01.02) se napojí na přívodní řad „P11“ (SO 01.01) v nové vodoměrné 
šachtě u toku Kozojídka. Přívodní řad „P11“ (SO 01.01) se napojuje na odběrné potrubí 
ve vodojemu VDJ Dražky. Pro přívodní řad „P11“ (SO 01.01) byla využita stávající trasa 
přivaděče do obce Kozojídky. Potrubí je vedeno ve stávající trase. Přívodním řadem „P11“ 
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(SO 01.02) se voda dopraví do navrhované čerpací stanice ČS Tasov (SO 03), odkud se bude 
dále čerpat samostatnými výtlačnými potrubími směrem na vodojem VDJ Velká nad Veličkou 
(SO 02 Výtlačný řad „P11.1“) a směrem do VDJ Lipov (SO 06 Výtlačný řad „P11.2“). Po trase 
přívodního řadu „P11“ bude možné výhledově napojit obce Žeraviny, Kněždub, Hroznová Lhota 
a Tasov. Zásobování obce Kozojídky zůstane zachováno. Výtlačný řad „P11.1“ bude ukončen 
v manipulační komoře vodojemu VDJ Velká nad Veličkou, odkud bude možné zásobovat obce 
Velká nad Veličkou, Javorník, Nová Lhota a Suchov, navrženým SO 05 Zásobovacím řadem „Z“ 
a SO 07 Zásobovací řad „Z“ (1. část) bude možno z VDJ Velká nad Veličkou zásobovat obce 
Hrubá Vrbka, Malá Vrbka a Kuželov. Zásobovací řad bude napojen na vodovodní síť obce 
Hrubá Vrbka. Výtlačný řad „P11.2“ bude ukončen v manipulační komoře vodojemu VDJ Lipov, 
odkud bude možné zásobovat obce Lipov, Louka, Blatnice pod Svatým Antonínkem a Blatnička. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci. 

II. stanovuje podmínky   

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona 

1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ke stavebnímu řízení zpracované 
společností Artesia spol. s r.o., 696 02 Ratíškovice, ing. Jaroslav Bystřický (autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300433), ing. Marek Hrbotický 
(autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická 
zařízení, ČKAIT 1004627), ing. Radomír Prokeš (autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby ČKAIT 1300825) v prosinci 2015, z. č. 19/2015, ověřené při vodoprávním řízení, 
za dodržení všech v úvahu přicházejících bezpečnostních předpisů a platných norem. 

2) Změny stavby před jejím dokončením lze provést pouze na základě samostatného 
povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu. 

3) Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady 
na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

4) Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být v dobrém technickém 
stavu, tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu 
provádění stavby. Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit. Hlavní pozornost při 
sledování technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a 
pohonných hmot. 

5) Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby (před záhozem) souborné zpracování 
geodetických prací a zaměření stavby (včetně jejich podzemních částí) úředně 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, 
geometrický plán vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí a dokumentace 
skutečného provedení stavby, musí být předloženy nejpozději na závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

6) Po projednání na místním šetření dne 31.03.2016 bylo stanoveno, že stavba vyžaduje 
ověření ve zkušebním provozu, jehož délka se předpokládá 1 rok. Ve fázi dokončení 
stavby, před započetím zkušebního provozu, bude provedena kontrolní prohlídka. 
Stavebník při této kontrolní prohlídce předloží návrh provozního řádu, stanoviska 
dotčených orgánů k užívání stavby ke zkušebnímu provozu a všechny doklady 
o předepsaných zkouškách. Po úspěšném dokončení této prohlídky, při které bude 
sepsán protokol, bude moci být zahájen zkušební provoz.  

7) Po provedení zkušebního provozu vodního díla je stavebník povinen předložit 
vodoprávnímu úřadu nejpozději ve lhůtě stanovené ve výroku č. VI tohoto rozhodnutí, 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník 
připojí také vyhodnocení zkušebního provozu. Bez kolaudačního souhlasu nelze 
dokončenou stavbu užívat. 

8) Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím objektům, budou 
hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod. 

9) Stavební deník bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného 
provedení. 

10) Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí 
být nalezen a o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další 
podmínky pro provádění prací.“ 
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11) Podmiňující investice - z hlediska budoucího provozu (funkčnosti) stavby, je nutné 
investorem časově koordinovat: 

- výstavbu stavebního objektu SO 01.01 Přívodní řad "P11" - KM 0,000 - 2,362, který se 
napojuje na odběrné potrubí ve VDJ Dražky a na který se napojuje SO 01.02. Přívodní 
řad „P11“. K tomuto stavebnímu objektu byla vypracována dokumentace pro provádění 
stavby. Tento stavební objekt je dle vodního zákona považován za stavební úpravu, 
která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení u vodoprávního úřadu.  

- výstavbu vodojemu (VDJ) a rozvodných vodovodních řadů v obci Velká nad Veličkou 
dle PD, Skupinový vodovod Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Velká nad Veličkou - 
investor Obec Velká nad Veličkou. 

- vybudování stavebního objektu SO 07 Zásobovací řad „Z“ – 1. část, úsek z VDJ Velká 
nad Veličkou po VB1 v km 0.000 stavebního objektu SO 05 Zásobovací řad „Z“. Investor 
Vak Hodonín, a.s., v současné době připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí a 
pro stavební povolení tak, aby tato část byla připravena a realizována před, nebo 
současně s celou stavbou a rovněž tak i kolaudována. 

- přeložka plynárenského zařízení – investor Obec Velká nad Veličkou 

Upozorňujeme, že vlastník stavby je povinen podle ustanovení § 154 odst. 1 písm. e) platného 
stavebního zákona uchovávat po celou dobu jejího trvání dokumentaci skutečného provedení 
stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné 
důležité doklady týkající se stavby.  Při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při 
odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla. 

III. ukládá 

podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona  

provedení zkušebního provozu 

v délce 1 roku. 

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

V. ukládá 
podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona, 

že spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování 
předmětné stavby dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů v platném znění. 

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby 

do 31.12.2017.  

VII. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto: 

Vyhovuje se   

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje: 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že bezpečné užívání stavby je podmíněno distribuci vody do jednotlivých 
obcí v projednaném množství resp. dle projektovaných parametrů stavby, a vzhledem k technickým 
a technologickým parametrům stavby, požaduje KHS JmK provedení zkušebního provozu dle 
ustanovení § 124 stavebního zákona. 
Doba trvání zkušebního provozu bude stanovena před jeho zahájením tak, aby bylo možno 
vyhodnotit případné změny kvality distribuované vody i v závislosti na klimatických podmínkách 
(především v období s vysokými teplotami). 

2. Před uvedením stavby do zkušebního provozu dle ustanovení § 124 stavebního zákona budou 
ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 252/2004 Sb. předloženy výsledky laboratorních 
analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, 
že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody 
ve všech souvisejících částech stavby, a odběr vzorků vody bude v souladu s ustanovením § 4 
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditací, držitelem osvědčení 
o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace. 
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3. Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona 
č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého 
styku s pitnou jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona 
č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 
do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

Doklady o tom, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou jsou provedeny 
z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK 
k nahlédnutí. 

4. Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 
zák. č. 258/2000 Sb. aktualizován a věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
schválen provozní řád skupinového vodovodu Bzenec - komplex (schválen rozhodnutím KHS JmK 
ze dne 21. 6. 2010, číslo jednací 5234/2010/HO/HOK, číslo dokumentu HO/28184/2010/HOK; 
dodatek č. 1 schválen rozhodnutím ze dne 29.1.2014, číslo jednací 03407/2014/HO/HOK). 
Aktualizovaný provozní řád pro provedení zkušebního provozu musí respektovat nutnost zvýšené 
četnosti kontrol zdravotní nezávadností a čistoty pitné vody s tím, že odběrová místa a četnost 
kontroly budou stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech 
souvisejících částech stavby a v celém průběhu zkušebního provozu. 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje: 

Všechny křížení silnic (13x) požadujeme provést kolmými protlaky, horní okraje chrániček musí být 
uloženy v min. hloubce 1,20 m pod stávající niveletou vozovky a s přesahem min. o 1,0 m vnější 
okraj krajnic silnice. Před záhozem všech montážních jam v pozemcích JmK, požadujeme přizvat 
ke kontrole splnění uvedených podmínek. 
Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby MěÚ Veselí nad Moravou odbor životního 
prostředí a územního plánování o povolení zvláštního užívání silnice - provádění stavebních prací 
podle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 3 uvedeného zákona a sepíše s SUS JmK, p.o.k. protokol 
o předání a převzetí zvláštního užívání. 
V rámci stavby je navržen i sjezd k ČS Tasov SO 03.02 na stávající silnici III/4992. Připojení 
přístupové komunikace bude provedeno výškově do stávající nivelety sil. III/4992 a povrch bude 
proveden z betonové dlažby. Stavební uspořádání celého připojení k silnici musí být provedeno tak, 
aby se zabránilo stékání srážkových vod na sil. III/4992. Sjezd bude výhradně používán pro servisní 
vozidlo Vodovody a kanalizace, a.s. Hodonín. Po ukončení stavby, vyzve žadatel zástupce SUS 
JmK, p.o.k. oblast Hodonín k provedení kontroly splnění podmínek. 
Křížení sil. III/4992 požadujeme provést kolmým protlakem, horní okraje chráničky musí být uložen 
v min. hloubce 1,20 m pod stávající niveletou vozovky a s přesahem min. o 1,0 m za vnější okraj 
krajnice silnice. Před záhozem montážních jam protlaku, požadujeme přizvat ke kontrole splnění 
uvedených podmínek. 
Při realizaci dojde k umístnění vodovodního potrubí do silničního pomocného pozemku za stávající 
silniční příkop při III/4992 v délce cca 122,7 m. Vodovodního potrubí při sil. III/4992 požadujeme 
umístit min. 0,60 m od tělesa silnice, tzn. od vnějšího okraje zaoblených hran zářezů, náspů či vnější 
hrany silničního příkopu, dle § 11 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Před 
zahájením stavebních prací požadujeme samotnou trasu vodovodního potrubí v silničním pomocném 
pozemku vytýčit a odsouhlasit zástupcem SÚS JmK, p.o.k. oblast Hodonín. Po dokončení stavebních 
prací musí být uveden dotčený pozemek do původního stavu. 

Obec Hroznová Lhota: 

1. Požadujeme přizvání zástupce naší organizace k převzetí míst, kde dojde ke střetu – křížení 

se zařízeními ve správě naší organizace a to v průběhu realizace před zakrytím daného místa. 

2. Požadujeme předání skutečného zaměření vedení tras nově budovaného vodovodu v elektronické 

podobě a formátu, aby jej bylo možno použít pro GIS naší organizace. 

Obec Lipov: 

Požadujeme u stavby PS 06.02 VDJ Lipov doplnění vnitřní elektroinstalace a přenosu dat i 

do přenosového a kontrolního systému Svazku obcí, Louka – ČOV a kanalizace 

Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace: 

Při realizaci stavby PS 06.02 VDJ Lipov doplnění vnitřní elektroinstalace a přenosu dat i 

do přenosového a kontrolního systému Svazku obcí, Louka – ČOV a kanalizace 

V době realizace stavby je nezbytná koordinace prací ve VDJ Lipov s technikem Svazku obcí Lipov, 

Louka – ČOV a kanalizace 

Dobrovolný svazek obcí ČOV Velička: 

1. Přizvání zástupce naší organizace k převzetí míst, kde dojde ke střetu – křížení se zařízeními 

ve správě naší organizace a to v průběhu realizace před zakrytím daného místa. 
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2. Předání skutečného zaměření vedení tras nově budovaného vodovodu v elektronické podobě a 

formátu, aby jej bylo možno použít pro GIS naší organizace. 

Drážní úřad: 

SO02 – Výtlačný řád „P11.1“ 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním 

úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 

úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení 

3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu 

SO06 Výtlační řád „P11.2“ 

1. Stavba bude v rozsahu zasahujícím do obvodu a ochranného pásma dráhy provedena podle 
projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této části dokumentace je 
stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy. 

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to 
v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy. 

5. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad 
vydává podle § 7 odst. 3 zákona. Zároveň s žádostí stavebník doloží vyjádření Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, 
k provedení stavby (zasahující do obvodu dráhy „protlak“). 

6. Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy 
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, § 11, o volném schůdném prostoru 
podél koleje v šířce 3 m (+ delta oblouku) od osy krajní koleje. V tomto prostoru nesmí být skladován 
žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod. 

ČD – Telematika: 

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty  

Stavebník zajistí: 

1. aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu 
s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 

2. písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů 
předem 

3. před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 
přímo ve stavenišť (kase) 

4. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízeni), 

5. upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízeni) 
od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 

6. upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnost a nepoužívali zde 
nevhodné nářadí, a také ve vzdálenost nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení 
(zařízeni) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), 

7. řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, 
zcizení a řádného zajištěni výkopů případně včetně osvětlení, 

8. odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů 
pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací, 

9. aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho 
zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových Staré Město 
u Uh. Hradiště, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně 
poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, 

10. nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup 
ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou, 

11. neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 
organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Staré Město u Uh. Hradiště, 

12. ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání 
ke kolaudačnímu řízení, 
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13. provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízeni) organizací, jejíž 
pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávněn k práci na železničním 
telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilost" 
výše uvedeného zákona a vyhl. č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice 
SŽDC č. 50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky 
u ředitelství SŽDC. 

14. vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho 
poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah, 

15. s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení 
(zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami 

České dráhy, a.s.: 

1. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení 

2. Zahájení a ukončení prací bude 14 dní dopředu písemně oznámeno na ČD, a.s., RSM Brno VPI. 
Toto bude uvedeno písemnou formou ve stavebním deníku, nebo v samostatném vyjádření. 
Do zahájení závěrečné kontrolní prohlídky provede investor (dodavatel) a pověřený pracovník RSM 
Brno zápis o ukončení všech stavebních prací. 

3. Na pozemek dráhy nesmí být ukládán žádný odpad, zemina a stavební materiál, ale budou 
likvidovány dle zákona na náklady stavebníka. Pozemek v okolí dráhy musí být náležitě upraven a 
přebytečný materiál odvezen na určenou skládku. Povrch terénu bude po ukončení prací uveden 
do souladu s PD, budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby. 

4. RSM Brno požaduje dodat po dokončení stavby zápis ze závěrečné kontrolní prohlídky, 
dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou dodavatelem a investorem stavby. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 

1. Stavba musí být navržena tak, aby nenarušila stabilitu a provozuschopnost drážních staveb a 

zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní 

dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. 

Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi. 

2. Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace). Vlastník 
resp. správce dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené 
železničním provozem na předmětnou stavbu resp. její funkčnost. 

3. Materiál a vzniklý odpad nesmí být ukládán na pozemky dráhy. 

4. Zahájení prací musí být oznámeno 14 dní předem na Provozní středisko TO Veselí nad Moravou. 

5. Chránička bude provedená v celé délce křížení, končí 2,0 m, resp. 4,9 m od paty svahu náspu. 

6. Zřízením startovacích a koncových jam a prováděným protlakem nesmí být narušeno odvodnění trati 
a funkčnost drážních příkopů. 

7. Po ukončení prací v místě křížení s železniční tratí musí být terén uveden do původního a řádného 
stavu, popř. vyčištěny drážní příkopy v místě prováděného protlaku. 

8. Žádná přebytečná vytěžená zemina a jiný vzniklý odpad nesmí být ukládán na pozemku dráhy a 
v blízkosti železničních mostů v km 56,755, km 57,146 a km 57,843 TÚ 2791. Do blízkosti těchto ob-
jektů nesmí být ukládán žádný materiál, odpad ani vykopaná zemina. Nutno likvidovat ve smyslu zá-
kona č. 185/2001 Sb. 

9. ST Břeclav požadujeme být přizvána k ukončení prací za účelem kontroly splnění daných 
podmínek. 

10. Za škody způsobené během realizace stavby provozovateli dráhy nebo dopravci bude odpovídat 
investor stavby. 

11. Požadujeme ohlášení zahájení stavebních prací v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy: 

a) na SMT Brno, místní správce,  
b) na TO Veselí nad Moravou, s nímž budou dohodnuty i případné kontroly prováděných prací. 

c) na operační středisko HZSP SŽDC - JPO Brno, Kulkova 28, Brno, 614 00 v dostatečném předstihu 
pro zajištění potřebných opatření. V případě, že dojde k úniku plynu v souvislosti s realizací stavby, 
je stavebník/zhotovitel stavby povinen zejména: 

d)  ihned kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynového zařízení  

e)  informovat územně příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru   

f)  informovat prostřednictvím operačního střediska HZSP SŽDC - JPO Brno hlavního dispečera pro 
řízení provozu v předmětném traťovém úseku a dispečera elektro OŘ 

g) zastavit práce, vypnout motory strojů 

h)  neužívat otevřený oheň, elektrické spotřebiče a jiné iniciační zdroje (zejména mobilní telefony, 
radiostanice, fotoaparáty) v místě vzniku výbušné atmosféry (nebezpečí zapálení výbušné směsi) 
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i)  zabránit v přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem plynu 

j)  vyrozumět uživatele bezprostředně ohrožených - přilehlých nemovitostí o úniku plynu 

12.  Investor (zhotovitel) si na Správě tratí Břeclav zažádá o zajištění technického dohledu. 

13. V případě požadavku na zavedení bezpečnostní pomalé jízdy si žadatel uzavře na GŘ SŽDC 
smlouvu o pomalých jízdách a na Správě tratí Břeclav si minimálně 14 dní před zahájením prací 
zažádá o zavedení bezpečnostní pomalé jízdy kolem pracovního místa. 

14. Investor (zhotovitel) si vyžádá povolení vstupu na pozemky SŽDC před započetím prací.  

15. V zájmovém území se nachází telekomunikační vedení v majetku SŽDC, ve správě TÚDC:- TK 
5xn Servis a údržbu telekomunikačního vedení zajišťuje servisní organizace ČD-Telematika, a.s. 
Stavbou nesmí být kabelová trasa dotčena ani poškozena. Servisním pracovníkům nutno zachovat 
přístup. Před zahájením zemních prací vyvolaných stavbou v blízkosti kabelové trasy požádejte ČD- 
Telematiku o vytýčení dle platných Všeobecných podmínek. Při realizací stavby nutno dodržet 
Všeobecné podmínky, ochranné pásmo kabelu, jež je 1,5 m na každou stranu vedení.  

16. Oblastní ředitelství Brno bude přizváno k závěrečné kontrolní prohlídce. 

Český hydrometeorologický ústav: 

1. V okruhu 250 m od vrtů VB0218 a VB0421 požadujeme znalost všech zásahů, které by mohly 

ovlivnit režim podzemní vody. Pokud případnou stavební činností v okolí vrtů dojde k zaklesnutí či 

naopak vzdutí hladiny podzemní vody ve vrtu, případně by mělo dojít k úplnému zrušení 

pozorovacího objektu, budeme požadovat náhradu tohoto vrtu se zaručením neovlivněného průběhu 

hladiny podzemních vod dle stanov ČHMÚ. 

2. Umožnit přístup na pozemek spočívající v kontrolním měření hladin podzemní vody v objektu 2 x 

ročně pracovníkem ČHMÚ. 

3. Všechny dotčené objekty musí být během stavby i po jejím dokončení bezpečně přístupné pro naše 

pracovníky přímo ze silnice. 

E.ON  Česká republika s.r.o.: 

1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 

zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na 

náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal). 

2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení. 

3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN 
dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení 
do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR 
neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné 
výši. 

4) Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět 
v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru 
individuálně (nutné projednat s ECZR). 

5) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu 
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se 
konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:   

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob  

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 

6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. 
Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou 
vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale 
informováni. 

7) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.  

8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez 
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 
jinak. 

9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při 
vytýčení nebo po jeho odkrytí. 
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10) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

11) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná    

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti 
nad 6 t. 

12) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního 
vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen 
RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 
ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude 
před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího 
podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. 

13) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět 
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů 
předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu 
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. 

E.ON Servisní, s.r.o.: 

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 
vyhotovení prováděcí dokumentace. 

2. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 
odpovídat příslušným ČSN. 

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.  

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez 
použití jakýchkoli mechanismů s největší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 
jinak.  

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložen, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při 
vytýčení nebo po jeho odkrytí.  

6. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.  

7. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího 

vedení.  

8. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního vedení a nenarušení podzemní 

uzemňovacího zařízení v provozování ECD. 

9. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení. 

CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura: 

I. Obecná ustanovení 

1. 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 je výslovně srozuměn s tím, že SEK (síť elektronických komunikací) 
jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny 
právními předpisy.  

2. 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 
podzemní vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené 
"Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica", je stavebník, nebo jím pověřená 
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třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou 
porušením jeho povinnosti. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

2. 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 anebo by mohly činnosti provádět. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 nadzemního vedení SEK (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. 

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK. je povinen stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až 
poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura. 

9. 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.  

10. 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.). 

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat 
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly 
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

13.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, 
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.  

14.  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 POS.  

V. Křížení a souběh se SEK 

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 

infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK 

v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m 

na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit 

stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK 

nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 

V případě, že stavebník, nebo jím pověřené osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí 

věty, je povinen kontaktovat POS. 
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3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) 

umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat 

POS 

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 

zabetonováním). 

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 

infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

 pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo pří křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší 
než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení 
v příčných řezech, 

 do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, 

 neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 

 předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 

 nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 

 projednat s POS nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly 
být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou 
trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 

RWE Distribuční služby: 

Všeobecné podmínky:  

1. výkopové a zemni práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) 
provádět zásadně ručně 

2. nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.); 

3. nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; 

4. v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; 

5. případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní 
pásmo VTL plynovodu; 

6. po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným 
způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit 
výstražnou páskou); 

7. před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance RWE Distribuční služby, 
s.r.o., Provozní oblast Morava 2 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a vystavení 
souhlasu se záhozem výkopu, popř. s provozem zařízení. 

Stanovisko odboru EPZ - STL, NTL: 

1. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. 

2. Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci 
komunikace. 

3. Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) 
nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém. 

4. Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2 

5. 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 1 m, tj. 
nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu! 

Podmínky pro provádění stavební činnosti: 

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. 
O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného 
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní 
stavební činností zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za 
zahájení stavební činnosti. 

2. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

3. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí. 
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4. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení 
na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 
bezvýkopová technologie. 

6. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.). 

7. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede 
příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo 
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše 
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

8. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy. 

9. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

10. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, 
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a 
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

11. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno 
jinak). 

12. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení. 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje: 

1. Při připojení objektu na silnici č. III/4992 musí být zajištěny rozhledové poměry v souladu s ČSN 73 
6110/Z1 „Projektování místních komunikací – Změna 1“ 

2. Šířka sjezdu nebo nájezdu musí umožnit vozidlům plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ni. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Bílé Karpaty: 

1. Při provádění výkopových prací bude brán maximální ohled na stávající vzrostlou zeleň. 

2. Po ukončení výkopových prací budou pozemky uvedeny do původního stavu. 

3. Případné havárie, které by mohly mít vliv na životní prostředí (např. únik pohonných hmot atd.) 
budou bezprostředně hlášeny na regionální pracoviště Správu CHKO Bílé Karpaty. 

Povodí Moravy s. p.: 

1. Požadujeme přizvat zástupce Povodí Moravy, s. p. provoz Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 
698 01 Veselí nad Moravou) k předání staveniště, kontrolním dnům a k závěrečné kontrolní 
prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu. 

2. Zahájení prací je nutno písemně oznámit 10 dní předem na Povodí Moravy, s. p. provoz Veselí 
nad Moravou. 

3. Startovací jámy k protlakům musí být situovány min. 6 m od břehových hran drobných toků a min. 
10 m od břehových hran vodního toku Velička. Startovací jáma na levém břehu vodního toku Velička 
pod brodem v ř. km 15,021 v k. ú. Tasov (SO 02 Výtlačný řad “P11.1“) bude umístěna - posunuta 
na max. možnou úroveň směrem od osy toku. Začátek jámy tak bude min. ve vzdálenosti 21,5 m 
od osy toku. 

4. V místech přechodu vodních toků, kde nadmořská výška projektované úrovně dna není totožná 
s dochovanou dokumentací, budou výškové kóty dna vodních toků dohodnuty před realizací stavby 
na místě samém za účasti dodavatele stavby, projektanta a zástupce Povodí Moravy, s. p., provozu 
Veselí nad Moravou. 

5. V k. ú. Tasov kříží navržená výtlačná potrubí v místě cca 200 m nad ČS Tasov nápustné betonové 
potrubí DN 600 mm, které slouží k napouštění vody z vodního toku Velička do Mlýnského náhonu. 
Křížení zde požadujeme provést dle příslušných norem. 
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6. V manipulačním pruhu vodního toku Velička min. 10 m a u drobných vodních toků min. 6 m nesmí 
být osazovány žádné nadzemní prvky (trasírky apod.). Veškeré zařízení umístěné v tomto pruhu 
musí umožňovat pojezd vozidel správce toku do 25 tun. 

7. K závěrečné kontrolní prohlídce bude Povodí Moravy, s.p. provozu Veselí nad Moravou předáno 
geometrické zaměření skutečného provedení křížení vodních toků, výusti do vodních toků a zařízení 
umístěných v manipulačním pruhu vodních toků včetně zaměření s navázáním na výškový systém 
BpV a polohopisnou síť S-JTSK. 

8. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými 
vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány ani 
na břehu a v blízkosti vodního toku. 

Státní pozemkový úřad: 

1. Na pozemky s příslušností hospodařit pro SPÚ nebude umístěna žádná trvalá nadzemní stavba. 

2. Dotčený pozemek 3319/282 v k. ú. Velká nad Veličkou je pronajat, je třeba dohodnout podmínky 
vstupu na tento pozemek s nájemcem AGROLIP, a.s. 

3. Pozemky včetně narušených povrchů budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP orgán ochrany přírody a krajiny:  

Před realizací projektu: 

1. Nejpozději při předání staveniště zhotoviteli bude zdejšímu úřadu předložen přesný časový 
harmonogram prací a specifikováno umístění případných meziskládek (včetně zákresu). Zahájení 
stavby (kácení a hlavní zemní práce v jednotlivých vodních tocích) bude zdejšímu úřadu oznámeno 
písemně min. 48 hod. předem. Nejpozději v rámci oznámení o zahájení stavby bude upřesněno, jak 
bude naloženo s odtěženými nánosy. Budeme zváni na kontrolní dny.  

2. Pro dobu výstavby bude ustanoven biologický dozor odborně způsobilou (autorizovanou) osobou 
v místě staveniště za účelem kontroly a ověřování vhodnosti zvoleného postupu z hlediska ochrany 
přírody a pro operativní řešení aktuálních problémů a střetů v průběhu realizace kácení dřevin a 
stavby. Odborný dozor bude komunikovat se zdejším úřadem a bude informovat o případně 
vzniklých problémech příslušný orgán ochrany přírody – zdejší odbor či KÚ Jmk. Odborný dozor 
bude dále spolupracovat s MRS (např. transfer ryb a měkkýšů). 

3. S podmínkami závazného stanoviska a souhlasu musí být prokazatelně seznámeni odpovědní 
pracovníci, kteří výše uvedené práce budou provádět (doklad nám musí být předložen při kontrole). 

4. Případné změny v projektu či podrobnější dokumentaci požadujeme přeložit k odsouhlasení. 

Při realizaci projektu: 

5. Hlavní zemní práce, které se týkají vodních toků a jejich niv, je možné provádět v období od začátku 
září do poloviny března a tak, aby byl v případě nutnosti umožněn živočichům přesun mimo prostor 
dotčený stavbou, zvláštní zřetel bude brán při odstraňování vegetačního krytu a ornice. Jiný termín 
provádění prací je možné zvolit pouze v opodstatněných případech a na základě odsouhlasení 
biologického dozoru, který vyhodnotí aktuální rizika pro zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody. 
Kácení doporučujeme provádět mimo hnízdní období (nekonfliktní termín je od 01.08. do 28.02.). 

6. Pohyb mechanizace bude probíhat v dostatečné vzdálenosti od ponechaných dřevin.  

7. V případě výskytu masivní migrace obojživelníků během výstavby, budou migrující jedinci vhodným 
technickým opatřením nasměrováni mimo dotčené plochy.  

8. Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do vodního 
přírodního prostředí a půdy. Na území VKP se zakazuje skladovat materiál zejména látky, které by 
mohly kontaminovat okolní prostředí. Taktéž není možná chemická likvidace plevelů.  

9. Pro přístup ke staveništi bude sloužit převážně stávající cestní síť. Nebude zbytečně pojížděno 
po okolí. Dotčené cestní sítě a poškozené plochy budou po skončení prací uvedeny do původního 
stavu (kontrola bude provedena nejpozději při kolaudaci). Zatravnění porušených ploch bude 
provedeno za pomoci materiálu z okolních nezasažených ploch popř. osivem z geograficky 
původních druhů travin.  

10. V rámci stavby bude učiněno opatření, které bude zabraňovat případnému rozšiřování plevelů. 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, odpadové hospodářství: 

1. Veškeré odpady, které vzniknou při stavbě vodovodu, budou předány k dalšímu využití popř. 

odstranění pouze oprávněným subjektům ve smyslu zákona o odpadech.  Doklady o likvidaci a 

následném využití těchto odpadů budou předloženy ke kontrole nejpozději při závěrečné kontrolní 

prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu předmětné stavby. 

2. V případě, že při provádění stavby vzniknou nebezpečné odpady, musí s nimi původce nakládat 

pouze se souhlasem příslušného orgánu odpadového hospodářství ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o 

odpadech. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. 
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Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu (ZPF): 

1. Během výstavby nesmí dojít k neoprávněným záborům zemědělské půdy. 

2. Při provádění výkopových prací na výše uvedených zemědělských pozemcích musí být provedena 
oddělená skrývka ornice a její zpětné rozprostření v rámci stavby. Pozemky musí být uvedeny 
do původního stavu. 

3. Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníkem a případně uživatelem pozemku 
a sjednány podmínky uvolnění pozemků. Pokud by byl využíván manipulační pruh (v případě jeho 
umístění na pozemky v ZPF) po dobu delší jak 1 rok (včetně rekultivace), je nutné požádat o jeho 
vynětí ze ZPF.  

4. Realizací této stavby nesmí dojít k poškození trvalé kultury na dotčených pozemcích. 

5. Investor učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou, nedocházelo 

ke kontaminaci zemědělských pozemků. 

 SO 06: Výtlačný řad „P.11.2   

1. Při provádění výkopových prací na dotčených zemědělských pozemcích musí být provedena 
oddělená skrývka ornice a podorničí na ploše stavby 0,3607 ha, do hloubky 50 cm (ornice celkem 
1082 m

3
, podorničí 721 m

3
, celkem bude skryto 1803,5 m

3
) a zajištěno jejich oddělené uložení od 

ostatních zemin a jejich zpětné rozprostření na skrytou plochu v původním pořadí půdních vrstev, 
v rámci výstavby. Pozemky musí být uvedeny do původního stavu technickou a biologickou rekultivací 
(dle podkladu předloženého žadatelem: Ing. Jiřina Šubrtová, Uhřice č. 75, 68333 Nesovice, datum 
09.02.2015). 

2. Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a s uživateli dotčených pozemků a 
musí s nimi být sjednány podmínky pro uvolnění pozemků pro výstavbu. Pokud by byl využíván 
manipulační pruh na zemědělské půdě po dobu delší než 1 rok (včetně rekultivace), musel by 
stavebník požádat o jeho vynětí ze ZPF. 

3. Realizací této stavby nesmí dojít k poškození trvalých kultur na dotčených pozemcích. V případě 
střetu stavby vodovodu se stávajícími melioračními stavby musí být meliorační stavby uvedeny 
do původního stavu. 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, orgán ochrany lesního půdního fondu 
(LPF) a hospodaření v lesích: 

1. dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního 
zákona 

2. před zahájením odlesnění řádně vytyčit a vyznačit hranice pozemků nebo jejich částí odňatých plnění 
funkcí lesa, 

3. za hranicí dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno zařízení 
staveniště ani nebude ukládán žádný materiál, 

4. započít s odlesněním až po nabytí právní moci rozhodnutí o přípustnosti stavby, pro kterou bylo 
povoleno toto odnětí, práce provádět tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, 

5. k pracím použít technologie minimalizující dopady na životní prostředí; v lesích použít jen stroje 
s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami, 

6. při vzniku případných škod na lese bezprostředně činit potřebná opatření k jejich minimalizaci, 

7. pozemky nebo jejich části s dočasným omezením ve využívání pro plnění funkcí lesa před uplynutím  
stanovené doby uvést do původního stavu, provést potřebné úpravy případně rekultivaci a 
protokolárně předat vlastníkovi, tak aby je mohl bez dalších opatření opětně zalesnit. 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, silniční správní úřad: 

a) Min. 30 dní před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby (firma, která provede stavební 
práce) o vydání povolení zvláštního užívání silnic IIII/4992, III/4995, III/49912 a III/49918  – provedení 
stavebních prací dle § 25 odst. 1 a 6, písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích. Vydání 
povolení je v tomto případě podmíněno předchozím souhlasem vlastníka dotčených pozemních 
komunikací a také předchozím souhlasem Policie České republiky. 

b) Bude-li nutno omezit provoz na výše uvedených silnicích a místních komunikacích v souvislosti se 
stavbou, před zahájením stavebních prací bude u příslušných silničních správních úřadů, požádáno 
v dostatečném předstihu o omezení obecného užívání silnice a místních komunikací podle zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. 

c) Případnou změnu přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích II. a III. třídy a místních 
komunikacích stanoví na základě žádosti stavebníka Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor 
Stavební úřad po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. V daném případě je nutný též 
souhlas Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Oblast Hodonín (majetkový správce silnic II. a 
III. třídy), popř. souhlas jednotlivých obcí (vlastník místní komunikace).  
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Nevyhovuje se požadavkům:  

 E-ON Česká republika, s.r.o.: 

Části podmínky č. 3) vyjádření ze dne 01.02.2016 zn. E7456 – 16100236 a části podmínky č. 7 
souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 08.02.2016 
zn. M49992-16101572:  „V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor 
zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů 
zaměstnanců ECR“. 

 České dráhy, a.s.: 

Podmínce č. 2 stanoviska ze dne 05.02.2016 č. j. 0241/16-RSMBRNO-62/14: „Požadujeme 
do projektové dokumentace zapracovat připojení a provedení vodovodní přípojky do výpravní 
budovy ve vlastnictví ČD, a.s.“ 

 Podmínkám správců infrastruktury upozorňujícím nebo doporučujícím postup dle celých 
zákonů a norem a dále odkazy na konkrétní pracovníky či pracoviště včetně uvedení 
kontaktů. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, 
kdy nabylo právní moci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků 
řízení. 

Odůvodnění 

Zdejší úřad obdržel dne 10.02.2016 žádost společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., 
Purkyňova 2, 695 11 Hodonín o povolení provedení stavby vodního díla nazvané „Skupinový 
vodovod Horňácko“.  

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: 

 projekt stavby vypracovaný společností Artesia spol. s r.o., 696 02 Ratíškovice, ing. 
Jaroslav Bystřický (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300433), 
ing. Marek Hrbotický(autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1004627), ing. Radomír Prokeš (autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby ČKAIT 1300825) v prosinci 2015, z. č. 19/2015, paré č. 2 a 5.   

 K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené 
správní úřady:  

Organizace Ze dne Číslo jednací 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP 13.01.2016 MVNM/1041/2016/ŽPÚP 

Vodovody a kanalizace, a.s. 12.01.2016 No/2016/89 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., 
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, Oblast Hodonín, 
Brněnská 3254,  695 01 Hodonín   

20.01.2016 546/2016-Ho/LiOl 
25.11.2015 21287/2015-Ho/LiOl 
28.11.2014 
06.01.2015 

17921/2014-Ho/LiOl 
19714/2014-Ho/LiOl 

Obec Žeraviny, 696 63 Hroznová Lhota 25.01.2016 - 

Obec Hroznová Lhota, 696 63 Hroznová Lhota 170 25.01.2015 2501/2016/Ha 

Obec Tasov, Tasov  89, 696 63 Hroznová Lhota 01.02.2016 OUTAS26/2016 

Obec Lipov, Lipov č.p. 182, 696 72 Lipov 02.02.2016 OULI 89/2016 

Obec Velká nad Veličkou, 696 74 Velká nad Vel.  151 25.01.2016 - 

Obec Hrubá Vrbka, 696 73 Hrubá Vrbka 133 02.02.2016 - 

Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace, 696 72 
Lipov č. 182 

 
02.02.2016 

SO/19/2016 

Dobrovolný svazek obcí ČOV Velička, 696 63 Hroznová 
Lhota 170 

25.01.2015 2501/2016/Ha 

Voda Horňácka, Hrubá Vrbka 133, 696 73 Hrubá Vrbka 02.02.2016 - 

ČD-Telematika a.s, Pernerova 2819/2a, 130 00  
Praha 3  

12.01.2016 
25.11.2015 

1388/2016-O 
23911/2015-O  

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

05.02.2016 
14.12.2015 

0241/16-RSMBRNO-62/14 
2281/15-RSBRNO-96/09 

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní 
ředitelství Brno,  Kounicova 26,  611 43 Brno 

20.01.2016 
15.02.2016 

1010/2016-SŽDC-OŘ BRNO-OPS134/14 
2724/2016-SŽDC-OŘ BNO-OPS-147/14 
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Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, 
Kroftova 2578/43, 616 67 Brno 

19.01.2016 P16000894/561 

Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 
155 00 Praha 5 

29.01.2016 IIG/29/1/2016/HOLIP 

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, Husova 3947/1, 
695 01 Hodonín 

01.02.2016 E7456-16100236 

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

12.01.2016 507612/16 

RWE – Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
657 02 Brno 

04.02.2016 5001235412 

Solar centrum s.r.o., Otakarova  81, 686 01 Uherské 
Hradiště 

01.03.2016 
- 
 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 10.02.2016 PM002067/2016-203/No 

Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, 
územní odbor Hodonín,  Dopravní inspektorát   

08.02.2016 KRPB-32875-1/ČJ-2016-060606 

Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké nám. 9, 
695 01 Hodonín 

01.03.2016 - 

Státní pozemkový úřad, pobočka Břeclav 30.03.2016 SPU 157639/2016/523203/Mich 

 k předmětné stavbě SO01.02 až SO05 bylo vydáno MěÚ Veselí nad Moravou, odborem 
Stavební úřad územní rozhodnutí ze dne 09.04.2015 pod č. j. MVNM/11460/2015 a jeho 
změny - rozhodnutí ze dne 15.04.2015 pod č. j. MVNM/12351/2015, rozhodnutí ze dne 
24.11.2015 pod č. j. MVNM/36697/2015, které nabylo právní moci dne 29.12.2015. 

 k předmětné stavbě SO06 bylo vydáno MěÚ Veselí nad Moravou, odborem Stavební úřad 
územní rozhodnutí ze dne 08.07.2015 pod č. j. MVNM/21979/2015 a jeho změny - 
rozhodnutí ze dne 20.07.2015 pod č. j. MVNM/23335/2015, rozhodnutí ze dne 24.11.2015 
pod č. j. MVNM/36690/2015, které nabylo právní moci dne 17.12.2015. 

 souhlas místně příslušného stavebního úřadu – MěÚ Veselí nad Moravou, odbor Stavební 
úřad podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán 
pod č. j. MVNM/9916/2016 ze dne 31.03.2016. 

 souhlas místně příslušného stavebního úřadu – MěÚ Veselí nad Moravou, odbor Stavební 
úřad podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán 
pod č. j. MVNM/9969/2016 ze dne 01.04.2016 (SO 06 Výtlačný řad „P 11.2“). 

 souhlas společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 08.02.2016 zn. M49992-16101572 
se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 

 závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Bílé Karpaty a KS  Zlín, 
Nádražní 318, 763 26 Luhačovice ze dne 17.02.2016, č. j. 00178/BK/16/Fr 

 závazné stanovisko vydané MěÚ Veselí nad Moravou, odborem životního prostředí a 
územního plánování, orgánem ochrany přírody dne 18.02.2016, č. j. MVNM/5161/2016 
k zásahu do VKP 

 závazné stanovisko vydané MěÚ Veselí nad Moravou, odborem životního prostředí a 
územního plánování, orgánem ochrany ZPF dne 28.01.2015 č. j. MVNM/1412/2015 a dne 
03.03.2015 č. j. MVNM/7083/2015, vyjádření k drobné změně č. j. MVNM/20373/2015 

 závazné stanovisko vydané MěÚ Veselí nad Moravou, odborem životního prostředí a 
územního plánování, orgánem státní správy lesů dne 18.02.2016, č. j. MVNM/8932/2016 
k odnětí z PUPFL 

 povolení zvláštního užívání silnice vydané silničním správním úřadem "umístění 
inženýrských sítí a jiných vedení všeho druhu v silničním pozemku" dle § 25 odst. 6 
písni, d) zákona o pozemních komunikacích dne 20.01.2015 pod č. j. MVNM/2046/2015, 
povolení připojení dle § 10 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích 
ze dne 16.2.2015 pod č. j. MVNM/5409/2015, povolení provádět stavbu v ochranném 
pásmu podle § 32, odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích ze dne 20.1.2015 
pod č. j. MVNM/2028/2015 

 souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, 
Územní odbor Hodonín ze dne 28.01.2016, ev. č. HSBM-2-18-1/5-POKŘ-2016 
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 souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Brno, 
ÚP Hodonín č. j. KHSJM01876/2016/HO/HOK ze dne 15.01.2016 

 souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce 
stavební – oblast Olomouc ze dne 26.11.2014, zn. MO-SOO1398/14-2/Vs, DUCR-
67495/14/Vs ke SO 02 – Výtlačný řad „P11.1“ 

 souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce 
stavební – oblast Olomouc ze dne 25.01.2015, zn. MO-SOO1483/14-4/Vs, DUCR-
3531/15/Vs ke SO 06 – Výtlačný řad „P11.2“ 

 plán kontrolních prohlídek 

Dnem doručení žádosti bylo v uvedených věcech zahájeno příslušné vodoprávní řízení. 
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, 
přezkoumal podanou žádost a její doklady, včetně projektové dokumentace plánované stavby 
vodního díla a projednal ji zákonem předepsaným způsobem. Podle ustanovení § 115 vodního 
zákona a § 47 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení 
všem účastníkům řízení i dotčeným orgánům pozvánkou (veřejnou vyhláškou) 
č. j. MVNM/4717/2016/ŽPÚP ze dne 24.02.2016, kterou bylo stanoveno i ústní jednání (místní 
šetření) na den 31.03.2016 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při 
ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel. 
Po termínu ústního jednání bylo možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí 
a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Této 
možnosti nikdo nevyužil. 

Při ústním jednání (místním šetření) i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

1) Stavba je umístěna na pozemcích v majetku žadatele, jednotlivých obcí, na jejichž k. ú. je 
stavba navržena, právnických a fyzických osob. Stavebník doložil potřebné doklady 
opravňující jej na uvedených pozemcích stavět. 

2) Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního 
zákona takto: 

 vlastníci dotčených pozemků, stavebník  

 vlastníci a provozovatelé dotčených sítí technického vybavení 

 vlastníci sousedních pozemků, kteří mohou být stavbou omezeni 

3) Při ústním jednání byly mimo jiné projednány podmínky a povinnosti, za kterých bude vodní 
dílo povoleno. Podmínky a připomínky, které byly zapracovány do projektové dokumentace, 
nebo o nich bylo rozhodováno v rámci územního řízení, nejsou obsaženy ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí a vodoprávní úřad o nich nerozhodoval. 

4) Podmínkám správců infrastruktury upozorňujícím nebo doporučujícím postup dle celých 
zákonů a norem nebylo vyhověno, neboť nebyly konkretizovány. Dále byly vynechány 
odkazy na konkrétní pracovníky či pracoviště včetně uvedení kontaktů, neboť tyto údaje se 
mohou měnit.  

5) Části podmínky č. 3) vyjádření E-ON Česká republika, s.r.o ze dne 01.02.2016 zn. E7456 – 
16100236 a části podmínky č. 7 souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 
soustavy ze dne 08.02.2016 zn. M49992-16101572 nebylo vyhověno, neboť je v rozporu 
s ustanovením § 161 odst. 1 stavebního zákona. 

6) Podmínce společnosti České dráhy, a.s. „Požadujeme do projektové dokumentace 
zapracovat připojení a provedení vodovodní přípojky do výpravní budovy ve vlastnictví 
ČD, a.s.“ nebylo vyhověno. Stavebník - společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. 
samozřejmě umožní připojení společnosti České dráhy, a. s. na nově vybudovaný řad. 
Vodoprávní úřad však nemůže tím, že by vyhověl této podmínce, zavazovat stavebníka 
k financování a provádění dalších staveb. Způsob provedení a financování je zcela 
na dohodě obou stran, do které vodoprávní úřad nemůže jakkoli vstupovat, protože nemůže 
nijak ovlivnit její výsledek. 

7) Z ústního jednání byl sepsán protokol, který je uložen v archivu vodoprávního úřadu a 
předán přítomným účastníkům řízení. 

Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou 
žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných 
zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná 
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stanoviska a připomínky. Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje 
obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla. Dále vodoprávní úřad posoudil stavbu a přiložené 
doklady dle § 111 stavebního zákona.  V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky 
proti vydání stavebního povolení ke zřízení stavby. Podmínky pro provedení stavby uvedené 
ve stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení byly zapracovány do podmínek 
rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným 
ve výroku. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, 
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem 
v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Veselí nad Moravou. 
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 na jeho náklady Městský úřad Veselí nad Moravou. Podané odvolání má 
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Otisk úředního razítka 
 

 

 

 

 

    

                                                                                           Ing. Bc. Jiří Janoška, v. r. 
                                                                                           vedoucí odboru 
Za správnost vyhotovení Ing. Dana Smolová 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném 
znění, položky 18 sazebníku ve výši 3 000,- Kč a byl zaplacen dne 31.03.2016 bankovním 
převodem. 

Sdělení: 
Vodoprávní úřad žádá Obce Žeraviny, Hroznová Lhota, Tasov, Lipov, Velká nad Veličkou a 
Hrubá Vrbka, aby zajistily vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení. Vyhláška musí 
být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce. Na vyhlášce musí být označen orgán, který ji 
vyvěsil, doba vyvěšení, sejmutí a podpis oprávněné osoby (starosta). Po tomto označení musí 
být neprodleně vrácena správnímu úřadu. 

 

 
Vyvěšeno dne:……………………………      Sejmuto dne:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha pro žadatele: ověřená projektová dokumentace – paré č. 2 (po nabytí právní moci) 
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Rozdělovník 

I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu do vlastních rukou: 

1 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11 Hodonín  69511 
2 Obec Žeraviny Žeraviny 44 Hroznová Lhota 69663 
3 Obec Hroznová Lhota Hroznová Lhota 170 Hroznová Lhota 69663 
4 Obec Tasov Tasov 89 Hroznová Lhota 69663 
5 Obec Lipov Lipov 182 Lipov 69672 
6 Obec Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 151 Velká nad Veličkou 69674 
7 Obec Hrubá Vrbka Hrubá Vrbka 133 Hrubá Vrbka                                        69673 

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu a dotčené orgány do vlastních rukou: 

8 Svazek obcí Lipov, Louka - ČOV a 
kanalizace Lipov 182 Lipov                                              69672 

9 ČOV Velička Hroznová Lhota 170 Hroznová Lhota 69663 
10 Voda Horňácka Hrubá Vrbka 133 Hrubá Vrbka                                        69673 
11 ČD - Telematika a.s. Nezamyslova 4374/20a Brno 15 61500 
12 Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 2050/17 Komořany 14306 
13 Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2808/2 Praha 5-Stodůlky 15500 
14 E.ON Servisní, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 1                                 37001 
15 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 Praha 3 13000 
16 RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno 60200 
17 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková org. 

Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 60200 

18 Krajské ředitelství policie Jihomoravského 
kraje, Dopravní inspektorát 

Svatopluka Čecha 7 Hodonín 69501 

19 Drážní úřad Nerudova 1 Olomouc 77258 
20 České dráhy, a.s Nábřeží L. Svobody 1222 Praha 015 11015 
21 Správa železniční dopravní cesty, s.o. Kounicova 26 Brno 61143 
22 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11 Brno 60200 
23 Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky Kaplanova 1931/1 Luhačovice 76326 
24 Krajská hygienická stanice Jihomoravského 

kraje Plucárna 1a Hodonín 69527 
25 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského 

kraje Tř. Bří Čapků 3 Hodonín 3 69503 
26 Solar Centrum s.r.o. Otakarova 81 Uherské Hradiště 68601 
27 Masarykovo muzeum v Hodoníně, 

příspěvková organizace 
Zámecké nám. 27/9 Hodonín 69501 

28 Obecní úřad Velká nad Veličkou, SÚ Velká nad Veličkou 151 Velká nad Veličkou 69674 
29 Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor 

Stavební úřad tř. Masarykova 119 Veselí nad Moravou 69801 
30 

 
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor 
životního prostředí a územního plánování 
(orgán státní správy lesů) tř. Masarykova 119 Veselí nad Moravou 69801 

31 Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor 
životního prostředí a územního plánování 
(orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu) tř. Masarykova 119 Veselí nad Moravou 69801 

III. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou: 

31. Rolnická a.s. Hroznová Lhota 

32. Státní pozemkový úřad 

33. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

34. Jihomoravský kraj 

35. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou 

36. Horňácká farma s.r.o. 

37. MUDr. Jaromír Čerešňák, U Dvora č.p. 1081, Mařatice, 686 05  Uherské Hradiště 5 

38. Ladislav Kolacia, Lipov č.p. 52, 696 72  Lipov 

39. Marie Vašicová, Hrubá Vrbka č.p. 176, 696 73  Hrubá Vrbka 

40. Radek Šantavý, Hroznová Lhota č.p. 6, 696 63  Hroznová Lhota 
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41. MVDr. Martin Macek, Hrubá Vrbka č.p. 53, 696 73  Hrubá Vrbka 

42. Kamila Šantavá, Hroznová Lhota č.p. 6, 696 63  Hroznová Lhota 

43. Jan Hanák, Hroznová Lhota č.p. 152, 696 63  Hroznová Lhota 

44. David Šrámek, Tasov č.p. 58, 696 63 Tasov 

45. Jarmila Galářová, tř. Masarykova č.p. 529, 698 01  Veselí nad Moravou 

46. Josef Koryčanský, Tasov č.p. 2, 696 63  Hroznová Lhota 

47. Miroslava Hostýnková, Tasov č.p. 121, 696 63  Hroznová Lhota 

48. Martin Hruška, Tasov č.p. 141, 696 63  Hroznová Lhota 

49. Lukáš Obrtlík, Tasov č.p. 199, 696 63  Hroznová Lhota 

50. Dana Křižanová, Hroznová Lhota č.p. 322, 696 63  Hroznová Lhota 

51. Vladimír Křižan, Hroznová Lhota č.p. 322, 696 63  Hroznová Lhota 

52. Ing. Helena Bačíková, Tasov č.p. 71, 696 63  Hroznová Lhota 

53. Anna Větříčková, Tasov č.p. 159, 696 63  Hroznová Lhota 

54. Ing. Josef Solařík, Hroznová Lhota č.p. 196, 696 63  Hroznová Lhota 

55. Martina Krausová, Tasov č.p. 60, 696 63  Hroznová Lhota 

56. Jan Januš, Velká nad Veličkou č.p. 881, 696 74  Velká nad Veličkou 

57. Miroslav Maňák, Velká nad Veličkou č.p. 789, 696 74  Velká nad Veličkou 

58. Ludmila Novotná, Velká nad Veličkou č.p. 844, 696 74  Velká nad Veličkou 

59. Marie Holčíková, Suchá Loz č.p. 63, 687 53  Suchá Loz 

60. Marie Jurásková, Velká nad Veličkou č.p. 695, 696 74  Velká nad Veličkou 

61. Miroslav Kolaja, Horné Orešany č.p. 466, Horné Orešany, Slovensko 

62. Ludmila Prášková, Velká nad Veličkou č.p. 616, 696 74  Velká nad Veličkou 

63. Miroslav Němeček, Velká nad Veličkou č.p. 696, 696 74  Velká nad Veličkou 

64. Petr Psík, Velká nad Veličkou č.p. 647, 696 74  Velká nad Veličkou 

65. Jiří Psík, Velká nad Veličkou č.p. 89, 696 74  Velká nad Veličkou 

66. Mgr. Ondřej Kuchyňka, Velká nad Veličkou č.p. 512, 696 74  Velká nad Veličkou 

67. Hana Holková, Tř. Masarykova č.p. 108, 698 01  Veselí nad Moravou 

68. Anna Jandová, Velká nad Veličkou č.p. 405, 696 74  Velká nad Veličkou 

69. Marie Holčíková, Velká nad Veličkou č.p. 539, 696 74  Velká nad Veličkou 

70. Radana Chovancová, Malá strana č.p. 194, 742 13 Studénka 

71. Jiřina Kašpárková, Slezská 230, 747 69 Pustá Polom 

72. Josef Petřík, Velká nad Veličkou č.p. 700, 696 74  Velká nad Veličkou 

73. Anna Chrenčíková, Velká nad Veličkou č.p. 133, 696 74  Velká nad Veličkou 

74. Anna Firmantyová, Velká nad Veličkou č.p. 857, 696 74  Velká nad Veličkou 

75. Marie Přikrylová, Velká nad Veličkou č.p. 686, 696 74  Velká nad Veličkou 

76. Anna Škopíková, Velká nad Veličkou č.p. 617, 696 74  Velká nad Veličkou 

77. Marie Horáková, Suchov č.p. 172, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 

78. Jaroslav Míka, Žeraviny č.p. 66, 696 63 Žeraviny  

79. Jaroslav Smetka, Košická 1125, 356 01 Sokolov 

80. Mgr. Lenka Velecká, Rohatecká 2113/7, Skalica, Slovensko  

81. Tomáš Mrkva, Tasov č.p. 130, 696 63 Tasov 

82. Jiří Pravda, Tasov č.p. 196, 696 63 Tasov 

83. Jana Pravdová, Tasov č.p. 196, 696 63 Tasov 

84. Petr Symerský, Zahradní 802, 698 01 Veselí nad Moravou  

85. Miroslav Jegla, Lipov č.p. 474, 696 72 Lipov 

86. Zdeňka Selucká, Lipov č.p. 458, 696 72 Lipov 

87. Ing. Zdeněk Karásek, Lipov č.p. 510, 696 72 Lipov 

88. Věra Schmidtnerová, Lipov č.p. 493, 696 72 Lipov 

89. Aleš Maňák, Lipov č.p. 26, 696 72 Lipov 

90. Petra Maňáková, , Lipov č.p. 26, 696 72 Lipov 

91. Josef Karásek, Lipov č.p. 304, 696 72 Lipov 

92. Jana Polanská, Lipov č.p. 501, 696 72 Lipov 

93. Ludmila Pomykalová, Lipov č.p. 299, 696 72 Lipov 

94. Pavel Polehňa, Lipov č.p. 343, 696 72 Lipov 

95. František Sedlář, Lipov č.p. 143, 696 72 Lipov 

96. Ing. František Žák, Lipov č.p. 555, 696 72 Lipov 
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97. Jaroslav Pešek, Lipov č.p. 69, 696 72 Lipov 

98. Zdeněk Pešek, Lipov č.p. 69, 696 72 Lipov 

99. Eva Tomešková, Velká nad Veličkou č.p. 237, 696 74 Velká nad Veličkou 

100. Vít Tomšic, Lipov č.p. 76, 696 72 Lipov 

101. Zdeňka Marečková, Lipov č.p. 51, 696 72 Lipov 

102. Josef Kolacia, Lipov č.p. 253, 696 72 Lipov 

103. Rostislav Trýska, Lipov č.p. 459, 696 792 Lipov 

104. Vlasta Josefíková, Přístavní 1263/10, Bystrc, 635 00 Brno 

105. Ing. Martin Halíček, Hrubá Vrbka č.p. 111, 696 73  Hrubá Vrbka 

106. Jana Mikesková, Hrubá Vrbka č.p. 114, 696 73  Hrubá Vrbka 

107. Dušan Mandel, Hrubá Vrbka č.p. 48, 696 73  Hrubá Vrbka 

108. Vladimír Zdeněk, Hrubá Vrbka č.p. 238, 696 73  Hrubá Vrbka 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám - 

veřejnou vyhláškou 

k. ú. ŽERAVINY  

jednotná číselná řada: 1363,  1355, 1364, 1354, 1353, 1352, 1351, 1024, 1350, 1349, 1348, 1125, 
1124/1, 1123, 1122, 1121, 1120, 1119,1118, 1117, 671/2, st. 52,  49, st. 75/1, 76/2, 75/2, st. 86, 1015,  
1190, 1194, 1195, 1196, 1011, 1198, 1197, 2380/123. 

k. ú. HROZNOVÁ   LHOTA 

parcely KN: 3050/23, 3050/22, 3050/20, 2957, 2958, 3050/33, 3324/27, 3324/28, 4603, 2945, 2380/121,   

2380/134, 2380/135, 2380/137, 2380/139, 2380/53, 2380/141, 2380/142, 2380/145, 2764, 2380/106, 

2380/151, 2380/153, 2380/154, 2380/157, 2380/159, 2380/162, 2380/163, 2380/164, 2380/165, 2920/2, 

2920/1, 2919, 2917, 2898, 2899, 2902/1, 2902/2, 2903, 2906, 2860/1, 2860/2, 2869, 2878, 2892, 

2380/170, 2380/173, 2380/177, 2380/178, 2380/180, 2907, 2910, 2911, 2914, 2916, 2380/188, 2380/189, 

2380/190, 2380/107, 2380/117, 2380/191, 2380/192, 2380/193, 2380/195, 2380/174, 2380/196, 

2380/197, 2380/119, 2380/199, 2380/201, 2380/206, 2380/208, 2380/168, 2380/209, 2380/210, 

2380/211, 2380/212, 2380/194, 2380/213, 2380/214, 2380/215, 2380/216,2770, 2769, 2766/2, 2766/1, 

2762, 2761, 2758, 2380/221, 2380/223, 2380/224, 2380/227, 2380/229, 2380/232, 2380/234, 2380/218, 

3313/151, 3313/8, 2380/374, 2380/372, 2380/387, 2733/2, 2733/1, 2730/2, 2730/1, 2729, 2380/396, 

2380/398, 2380/401, 2721, 2718, 2380/412, 2380/414, 2380/416, 2380/417, 2380/419, 2380/423, 

2380/424, 2701, 2698, 2697, 2380/431, 2690, 2380/434, 2380/435, 2380/172, 2380/182, 2380/166, 

2380/185, 2380/160, 2380/4, 2818/2, 2818/1, 2816, 2813/2, 2813/1, 2812, 2809, 2808, 2805, 2380/175, 

2380/204, 2380/207, 2380/120, 2380/200, 2380/202, 2792, 2789, 2787/2, 2787/1, 2784, 2783,2781/1, 

2780/1, 2779/2, 2779/1, 2776, 2775, 2771, 2768, 2767/2, 2767/1, 2763, 2760, 2759, 2756, 2755, 

2380/225, 2380/228, 2380/230, 2380/233, 2380/235, 2380/239, 3313/153, 2380/389, 2739, 2736, 2735, 

2732/2, 2732/1, 2731/2, 2731/1, 2728, 2727, 2724, 2723, 2720, 2719, 2716, 2715, 2712, 2711, 2708, 

2707, 2704, 2700, 2699, 2696, 2695, 2691, 2380/433, 2380/437, 2380/438, 2380/439, 2380/436, 

2380/498, 2380/499, 2380/551, 2380/25, 2685, 2684, 2668/3, 2668/1, 2668/2, st. 150/2, 4587/2, st. 

149/4, st. 149/3,  2380/408, 2380/493, 2380/540, 4598/1, 4598/2, 2641/4, 2641/3, 4598/6, 4598/9, st. 

100/1, 131/1, 131/2, 787/5, 786/1, 3343, 3342, 3341, 3340, 800/4, 821, 805, 3304/1.   

k. ú. TASOV  NAD  VELIČKOU 

parcely KN: 60/1,  61, st. 175, 2585/1, 112, 113/2, 114, 115/3,  115/2, 100/1, 101/1, 102/3, 108, 116/1,  st. 

293, st. 252, 117/2, 118/4, 118/3, 1/5, 149, 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 341/12, 341/13, 341/14 341/15, 

341/16, 341/17, 341/18, 341/19, 341/5, 341/20, 341/21, 341/23, 341/24, 341/25, 341/26, 341/27, 341/28, 

341/29, 341/30, 341/31, 341/32, 341/33, 341/34, 341/35, 341/36, 341/37, 341/38, 341/39, 341/40, 341/41, 

341/42, 341/43, 341/44, 341/45, 341/46, 341/47, 341/48, 341/49, 330/2, 2586/29, 2586/59, 2586/39, 

2586/58, 2586/57, 2586/41, 2586/56, 2586/55, 2586/45, 2586/54, 2586/53, 2586/52, 2586/51, 2586/50, 

2586/25, 2586/26, 2586/27, 2586/30, 2586/28, 2586/37, 2586/31, 2586/33, 2586/32, 2586/34, 2586/35, 

2586/49, 2586/48, 2586/47, 2586/46, 2586/44, 2586/43, 2586/42, 341/49, 341/48, 2586/40, 2586/38, 

2586/36, 344/30, 344/1, 344/2, 712, 713, 714, 715, 716/5, 717/1, 717/2, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 

725/1, 725/2, 726, 727/1, 728, 729, 730, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735,736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 

738, 739/1, 740/2,741, 742/1, 742/2, 325/2, 20/2, 24, 38/2. 

k. ú. LIPOV 

parcely KN: 7085, 7086, 7678, 7732, 7767, 7776, 7787, 7793, 7818, 7830, 7839, 7846, 7859, 7868, 

7876, 7881, 7887, 7894, 7897, 7902, 7905, 7918, 7929, 7937, 7942, 7947, 7951, 7957, 7963, 7969, 

7972, 7981, 7994, 8003, 8013, 8021, 8028, 8042, 8048, 8058, 8063, 8069,8084, 8096, 8117, 8144, 8162, 

8174, 8182, 8198, 8210, 8221, 8228, 8233, 8241, 8273, 8336, 8347, 8360, 8376, 8390, 8419, 8437, 
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8438, 8442, 8433, 8452, 8469, 8480, 8494, 8499, 8512, 8525, 8538, 8558, 8575, 8581, 8588, 8595, 

8600, 8607, 8593, 8611, 8618, 8632, 8642, 8655, 8690, 8664, 8673, 8685, 8706, 8709, 7075,7070,7022, 

7023, 7028, 7034, 7042, 7043, 6861, 6974, 6960, 6946, 6934, 6923, 6888, 6894, 6904, 6909, 6916, 

6917, 6924, 6932, 6942, 6950, 6958, 6959, 6978, 6965, 6954, 6947, 6941, 6930, 6921, 6964, 6940, 

6994, 7004, 7000, 6992, 6972, 6962, 6953, 6945, 6935, 6927, 6919, 7010, 7007, 7002, 6993, 6966, 

6957, 6949, 6797, 6694, 6698, 6702, 6708,6720, 6726, 6730, 6763, 6746, 6780, 6758, 6795, 6771, 6804, 

6801, 6805, 6812, 6879, 6686,6856, 6843, 6820, 6885, 6844, 6862, 6863, 6873, 6902, 6895, 6881, 6867, 

6852, 6913, 6903, 6893, 6882, 6868, 6857, 6841, 6818, 6908, 6891, 6877, 6866, 6853, 6840, 6821, 

6793, 6770, 6784, 6807, 6831,6848, 6859, 6870, 6884, 6900, 6906, 6892, 6886, 6872,6858, 6846, 6823, 

6779, 6760, 6740, 6752, 6775, 6789, 6813, 6835, 6854, 6865, 6878, 6899, 6912, 6796, 6898, 6883, 

6871, 6851, 6829,6803, 6874, 6749, 6809, 6826, 6845, 6860, 6869, 6880, 6896, 6910, 6811, 6887, 6838, 

6905, 6985, 6977, 6988, 6987, 6981, 6991, 6984, 6995, 7003, 7001, 6997, 6999, 6998, 6990, 6980, 

6975, 6967, 6989, 7006, 7018,7019, 7016, 7012, 7008,7021, st. 829, 6849, 6834, 6830, 6822, 6810, 

6788, 6776, 6759, 6907,6971, 7072. 

k. ú. HRUBÁ VRBKA 

parcely KN: 3845, 3852, 3858, 3859, 3863, 3864, 3871, 3872, 3873, 3876, 3877, 3878, 3869/1, 3884, 

3889, 3890, 3891, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3903, 3904/1, 3905, 3906, 3907, 3869/1, 3909, 3910, 

3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3921, 3922, 3927, 3928, 3931, 3932, 3933, 3935, 3936, 3937, 

3940, 3941, 3942/1, 3942/2, 3943, 3944, 3945, 3948, 3949, 3953, 3954/1, 3954/2, 3955, 3957, 3956, 

3960, 561/2, 561/1, 558, 557, 554, 553, 4024/88, 4024/87, 4024/86,  4024/83, 4024/82, 4024/81, 

4024/80, 4024/79, 4024/78, 4024/77, 4024/76, 4024/75, 4024/74, 4024/73, 4024/72, 4024/71, 4024/70, 

4024/69, 4024/68, 4024/67, 4024/66, 4024/65, 4024/64, 4024/63, 4024/62, 4024/61, 4024/60,  4024/59, 

4024/58, 4024/57, 4024/56, 4024/55, 4024/54,  4024/53, 4024/52, 4024/51, 4024/50, 4024/49, 4024/48, 

4024/47, 4024/46, 4024/45, 4024/44, 4024/43, 4024/42, 4024/41, 4024//40, 4024/39, 4024/38, 4024/37, 

4024/36, 4024/35, 4024/34, 4024/33, 4024/32, 4024/31, 4024/30, 4024/29, 4024/28, 4024/27, 4024/26, 

4024/25, 4024/24, 4024/23, 4024/22, 4024/21, 4024/20, 4024/19, 4024/18, 4024/17, 300/197, 300/198, 

300/181, 300/180, 300/179, 300/178, 300/177, 300/176, 300/174, 300/173, 300/172, 300/171, 300/170, 

300/169, 300/168, 300/167, 300/165, 300/164, 300/163, 300/161, 300/160, 300/159, 300/158, 300/157, 

300/156, 300/155, 300/154, 300/153, 300/152, 300/151, 300/150, 300/149, 300/148, 300/147, 300/146, 

300/145, 300/144, 300/143, 300/142, 300/141, 300/140, 300/139, 300/138, 300/137, 300/136, 300/135, 

300/134, 300/133, 300/132, 300/131, 300/130, 300/129, 300/128, 300/127, 300/126, 300/125, 300/124, 

300/123, 300/122, 300/121, 300/120, 300/119, 300/118, 300/117, 300/116, 300/115, 300/114, 300/113, 

300/112, 300/111, 300/110, 300/109, 300/108, 300/107, 300/106, 300/105, 300/104, 300/103, 300/102, 

300/101, 300/100, 300/99, 300/98, 300/97, 300/96, 300/95, 300/94, 4024/16, 4024/15, 4024/14, 4024/13, 

4024/12, 4024/11, 4024/10, 4024/9, 4024/8, 4024/7, 4024/6, 4024/5, 4024/4, 4024/3, 4024/2, 300/93, 

300/92, 300/91, 300/90, 300/89, 300/88, 300/87, 300/86, 300/85, 300/84, 300/83, 300/82, 300/81, 300/80, 

300/79, 4362, 4358/1, 4355/2, 4355/1, 4354, 4350, 4349/2, 4349/1, 4333, 4347, 4335, 4328, 4321, 

4345/2, 4345/1, 4343, 4342, 4341, 4340/2, 4340/1, 4339, 4337, 4327, 4322, 4338, 1342/2, 1339, 1340, 

1471, st. 383. 

k. ú. VELKÁ  NAD  VELIČKOU  

parcely jednotná číselná řada: 3321/86, 3321/8, 3321/12, 3321/96, 3320/28, 2718/5, 3319/20, 3319/115, 

2718/6, 2718/12, 2718/24, 3319/230, 2718/25, 2718/34, 3319/231, 3305/2, 3305/3, 3305/8, 3305/11, 

3305/19, 3305/21, 3305/22, 3305/25, 3305/27, 3305/29, 3305/30, 3305/33, 3305/34, 3305/35, 3305/36, 

3305/37, 3305/39, 3305/40, 3305/1,3305/44, 3305/47, 3305/50, 3312/186, 3312/190. 
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