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Bílovice, dne 30.1.2019

Obec Březolupy, Březolupy 90, 687 13 Březolupy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 166/2019
Dne 18.12.2018 podala Obec Březolupy,IČ: 00290840, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Kuklou,
se sídlem Březolupy 90, 687 13 Březolupy, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Dopravní stavby Březolupy 2017/01 (SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy, SO 03 Parkoviště
MŠ), na pozemku st. p. 489, 490, 416, 415, 626, 495, 308, 160, parc. č. 1636/56, 4053, 4052, 1637/53,
1637/34, 3669, 3581, 1637/10, 3571/1, 1637/23, 3522/4, 1647/4, 1652/3 v katastrálním území Březolupy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný stavební úřad podle § 13
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále je "stavební
zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti na vydání územního rozhodnutí pro
umístění shora uvedené stavby, posoudil žádost podle § 76 a § 79 stavebního zákona a na základě tohoto
posouzení a provedeného řízení vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a podle § 3 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
v platném znění,
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Dopravní stavby Březolupy 2017/01 (SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy, SO 03
Parkoviště MŠ), na pozemku st. p. 489, 490, 416, 415, 626, 495, 308, 160 (vše zastavěná plocha a
nádvoří) parc. č. 1636/56 (orná půda), 4053 (trvalý travní porost), 4052 (ostatní plocha), 1637/53 (trvalý
travní porost), 1637/34 (zahrada), 3669 (ostatní plocha), 3581 (ostatní plocha), 1637/10 (zahrada),
3571/1 (ostatní plocha), 1637/23 (ostatní plocha), 3522/4 (ostatní plocha), 1647/4 (ostatní plocha),
1652/3 (orná půda) v katastrálním území Březolupy.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
Polohové a výškové umístění stavby:
SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy
Rekonstrukce místní komunikace a chodníku Drahy bude umístěna na pozemcích parc. č. 3571/1, parc. č.
3581, parc. č. 1637/23, parc. č. 3522/4, parc. č. 4052, 1637/53, parc. č. 4053, parc. č. 1636/56, st. p. 160,
st. p. 308, parc. č. 1637/10, st. p. 495, st. p. 626, st. p. 415, st. p. 416, parc. č. 3669, parc. č. 1637/34, st. p.
490, st. p. 489. Stavební úpravy místní komunikace šířky 4,5 m budou prováděny na pozemcích parc. č.
3571/1, parc. č. 3522/4, šířky 2,5 m budou prováděny na pozemku parc. č. 3571/1, šířky 3,5 m (3,25 m)
budou prováděny na pozemku parc. č. 3581, šířky 4,25 m na pozemku parc. č. 1637/23. Je navržena
výměna obrusné vrstvy a lokální sanace konstrukcí v rozsahu cca 20% plochy komunikace. Délka úpravv
stávající komunikace bude 391,2 m. K odvodnění místní komunikace budou zřízeny nové dešťové vpusti
v počtu 9 ks umístěné na pozemku parc. č. 3571/1 ve staničení 0,037 85, ve staničení 0,077 05, ve
staničení 0,106 40, ve staničení 0,132 25, na pozemku parc. č. 3522/4 ve staničení 0,156 05, ve staničení
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0,178 60, ve staničení 0,214 40, ve staničení 0,240 95, ve staničení 0,270 40. Dešťové vpusti budou
napojeny přípojkami z PVC DN200 na stávající kanalizaci. Stávajících 11 šachet bude výškově upraveno.
Podél stávající místní komunikace bude od staničení 0,000 00 po staničení 0,272 00 na pozemcích parc. č.
3571/1, st. p. 160, st. p. 308, parc. č. 1637/10, parc. č. 3522/4, st. p. 495, st. p. 626, st. p. 415, st. p. 416,
parc. č. 3669, parc. č. 1637/34, st. p. 490, st. p. 489 umístěn chodník šířky 1,5 m. Chodník bude ve
staničení cca 0,123 05 přerušen místní komunikací po staničení cca 0,126 55. Od staničení 0,272 00 po
staničení 0,300 75 bude na chodník navazovat zadlážděná zpevněná plocha šířky 1,1m umístěna na
pozemcích parc. č. 3522/4, st. p. 489. Chodník š. 1,5 m je navržen ze zámkové dlažby do lože z drceného
kameniva. Délka chodníku bude 270,0 m, délka zadlážděné plochy bude cca 29,0 m. Sjezdy k rodinným
domům budou výškově upraveny dle nivelety nové komunikace. Na konci stávající místní komunikace ve
staničení 0,300 75 bude na pozemku parc. č. 3522/4 umístěn monolitický odvodňovací rošt DN 300 mm,
dlouhý 5,0m. Na nově zřízený rošt bude od staničení 0,300 75 navazovat nový úsek místní komunikace
umístěný na pozemcích parc. č. 3522/4, parc. č. 1637/53, parc. č. 4052, parc. č. 4053, parc. č. 1636/56.
Od staničení 0,300 75 bude komunikace šířky 4,5 m vedena po pozemcích parc. č. 3522/4, parc. č.
1637/53, parc. č. 4052. Ve staničení cca 0,349 00 se bude komunikace rozšiřovat na obratiště o rozměrech
6,0 x 10,0 m umístěné na pozemcích parc. č. 4052, parc. č. 4053, parc. č. 1636/56. Od staničení cca 0,355
00 se bude komunikace zužovat na šířku 4,5 m a pokračovat po pozemku parc. č. 4052 ke staničení 0,361
00. Od staničení 0,361 00 bude komunikace pokračovat po pozemku parc. č. 4052, bude se zužovat na
šířku 3,0 m ke staničení 0,366 00, kde bude ukončena. Za staničením 0,366 00 budou na pozemku parc. č.
4052 uloženy 2ks silničních panelů. Šířka nově navržené komunikace bude 4,5 m, délka bude 66,0 m.
V celé délce nově zřizovaného úseku komunikace od staničení 0,302 00 po staničení 0,366 00 bude na
pozemcích parc. č.3522/4, parc. č. 4052 umístěna odvodňovací příkopová žlabovka šířky 0,6 m, tato bude
přerušena ve staničení cca 0,300 80, kde bude na pozemku parc. č. 4052 umístěn lapač splavenin. Dále
budou na nově zřizovaném úseku komunikace na pozemku parc. č. 4052 umístěny dvě dešťové vpusti ve
staničení 0,302 00 a ve staničení 0,330 35. Obě vpusti i lapač splavenin budou napojeny na stávající
kanalizaci přípojkou, umístěnou na pozemcích parc. č. 4052, parc. č. 3522/4.
SO 03- Parkoviště MŠ
Zpevněná plocha parkoviště bude umístěna na pozemcích parc. č. 3571/1, parc. č. 1652/3, parc. č. 1647/4.
Zpevněná plocha parkoviště je navržena ze zámkové dlažby s možností zasakování tl. 0,08m, zpevněná
plocha vyhrazeného parkovacího stání je navržena z hladké dlažby. Odvodnění zpevněné parkovací
plochy je navrženo zasakováním. Pod stykovou hranou s místní komunikací bude na pozemcích parc. č.
3571/1, parc. č. 1652/3 umístěna drenáž PVC DN 90 mm. V místě stykové hrany na pozemcích parc. č.
3571/1, parc. č. 1652/3 bude umístěn žlab DN100 s litinovým roštem. Litinové odvodnění i drenáž budou
zaústěny do vsakovací jámy o rozměrech 3,0 x1,0x1,0 m, která bude umístěna na pozemku parc. č.
1652/3. Za kolmými parkovacími místy bude na pozemku parc. č. 1647/4 umístěna obslužná zpevněná
plocha šířky 1,0 m. Zpevněná plocha je navržena ze zámkové dlažby tl. 0,06 m. U obslužné zpevněné
plochy bude na pozemku parc. č. 1647/4 v délce 7,0 m umístěna betonová palisáda výšky 0,1-0,5 m a
v délce 5,0 m betonová palisáda výšky 0,5 m. U vyhrazeného parkovacího stání bude na pozemcích parc.
č. 3571/1, parc. č. 1652/3 a parc. č. 1647/4 umístěn chodník šířky 1,5 m, délky 3,75 m pro bezbariérové
propojení se stávajícím přístupovým chodníkem. Chodník je navržen ze zámkové dlažby tl. 0,06m.
Celkem bude provedeno 12 ks parkovacích stání o ploše 189 m2, chodník a zpevněná plocha o ploše 39
m2.

- další podmínky:
1. Stavba bude umístěna, jak je shora uvedeno a současně zakresleno v situačních výkresech
v měřítku 1: 250, které jsou součástí ověřené dokumentace.
2.
3.

Pro stavební objekty SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy, SO 03 Parkoviště MŠ - bude
vydáno stavební povolení speciálním stavebním úřadem pro dopravní stavby na Městském úřadě
v Uherském Hradišti, na základě žádosti.
SO 302 přeložka vodovodu, SO 301 přeložka plynovodu jsou stavebními úpravami v původní trase,
kdy nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného pásma - dané části PD nevyžadují dle §
79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona umístění.
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Podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů:
Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
(dále jen „ZPF“) pro stavbu, vydaný formou závazného stanoviska podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění (dále jen "správní řád"), vydal MěÚ Uherské Hradiště, odbor stavebního
úřadu a životního prostředí, jako orgán ZPF, příslušný podle § 13 odst. 1 a § 15 písm. j) zákona ČNR č.
334/1992 Sb. o, ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 19.12.2018, pod
č.j. MUUH-SŽP/94000/2018/HorD Spis/8537/2018.
Podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona, se uděluje souhlas k trvalému odnětí 0,0433 ha zemědělské půdy ze
ZPF pro stavbu „Dopravní stavby Březolupy 2017/1" na pozemcích parc.č. 1663/3, 1666/1, 1679/3, 1679/2,
1686/1, 1691/2, 1637/10, 1637/34, 1637/53, 4053, 1636/56, 1652/3, 169/1, 171/3 v katastrálním území
Březolupy.
Podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona je souhlas udělen za předpokladu, že žadatel nebo jeho právní
nástupce zajistí splnění následujících podmínek:
1. V rozhodnutích dle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků překročit výměru danou
tímto souhlasem a rovněž účel trvalého odnětí půdy pro stavbu „Dopravní stavby Březolupy 2017/1" je
závazný a nelze na základě tohoto souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF využívat k jiné
nezemědělské činnosti.
2. Před zahájením prací potřebných pro stavbu „Dopravní stavby Březolupy 2017/1" žadatel zajistí
přesné vytýčení dotčené plochy pozemku tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
3. Žadatel učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo k úniku
pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt ani k
dalším jiným škodám. Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních zemědělských pozemků,
které nebudou dotčeny výstavbou.
4. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí žadatel dle
konkrétních požadavků vlastníků či nájemců na vlastní náklad přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem
realizace k poškození kvality vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích (např. narušením
meliorací), zajistí na svůj náklad nápravná opatření.
5. Z plochy trvalého záboru půdy bude provedena skrývka ornice případně hlouběji uložených zúrodnění
schopných zemin ve vrstvě 0,25 m nebo 0,20 m {viz tabulka na str. 1) o celkovém předpokládaném
objemu cca 48,5 m3 z plochy 433 m2. Z plochy trvalého záboru půdy z pozemku parcelní číslo 1666/1,
1679/3, 1679/2, 1637/10, 1637/53 o celkové výměře 0,0185 ha nebude provedena skrývka ornice
případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin, jedná se o pozemky, na kterých se ornice již
nenachází. Z tohoto důvodu uděluje orgán ochrany zemědělského půdního fondu výjimku z povinnosti
provádět skrývku v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona,
6. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona je žadatel povinen na vlastní náklady zajistit využití ornice o
objemu cca 48,5 m3. Po celou dobu stavby bude skrytá ornice udržována v bezplevelném stavu tak, aby
nedocházelo k jejímu znehodnocení. Zahájení skrývky ornice je možno započít až po pravomocném
rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
7. O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami zemin povede žadatel průkaznou evidenci.
8. Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nepředepisují odvody v souladu s ust. § 11a
odst. 1 písm. b) zákona pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a
příslušenství.
9. Tento souhlas je závaznou součástí tohoto rozhodnutí.
Krajské ředitelství Policie Zl. Kraje- DI ze dne 2.5.2018
• Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem
menším než 1:2,5 (40%) bude opatřen varovným pásem.
• Výška nivelety chodníku bude v místech sjezdů stejná s výškou navazujícího chodníku -výška
chodníku bude konstantní v celém řešeném úseku (jak je zakresleno ve vzorovém řezu předložené
dokumentace).
• Podloží chodníku bude v místě sjezdu zpevněno tak, aby nedocházelo k jeho poškození (vždy na
šířku sjezdu).
• Bezbariérové úpravy (včetně varovného pásu) budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
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zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Při projekčních pracích v dalším stupni PD, pro umístění a provádění stavby musí být dodrženy tyto
další požadavky správců sítí:
Slovácké vodárna a kanalizace a.s. Uh. Hradiště ze dne 10.4.2018 a 29.5.2018
1. Skladbu konstrukce vrstev nad vodovodním zařízením v místech sjezdů k nemovitostem požaduje
SVK navrhnout bez podkladní vrstvy z betonu a nahradit ji např. dostatečně zhutněným drceným
kamenivem, vrstvou kameniva zpevněného cementem, případně vrstvou z betonu avšak maximálně třídy
C12/15.
Všeobecně
Křížení inženýrských sítí požadujeme provádět v minimální vzdálenosti 1,0 m od poklopů, armatur, šachet
a lomů vodovodního a kanalizačního zařízení. Křížení kabelu s inženýrskými sítěmi požadujeme
navrhnout kolmo, nebo maximálně pod úhlem 45° a musí být provedeno dle zásad ČSN 736005.
U souběhu vedení inženýrských sítí s vodovodním a kanalizačním zařízením požadujeme dodržet
minimální vzdálenost 1,0 m.
Umístění menších zařízení inženýrských sítí (např. el. skříní, pilířů, komor datových kabelů, základů
dopravního značení, uličních vpustí, mobiliáře, ...) požadujeme navrhnout minimálně ve vzdálenosti 1,0 m
od vodovodního a kanalizačního zařízení.
Umístění větších zařízení inženýrských sítí (např. nových sloupů elektro, sloupů veřejného osvětlení, sloupů
rozhlasu, ...) a oplocení požadujeme navrhnout mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v souladu se
zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění.
Uváděné vzdálenosti jsou uvažovány od líce základů a stěn zařízení po líc trouby vodovodu či kanalizace.
E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 7.1.2019 a 10.1.2019
V podélném směru podzemní vedení NN nesmí být umístěno pod pojízdnou komunikací musí být
umístěno mimo tuto komunikaci až za obrubníkem. V příčném směru může být uloženo pod pojízdnou
komunikací v hloubce 1m, kabel NN bude uložen v chráničce.
Pojízdná komunikace musí mít odstupovou vzdálenost od sloupu NN min. 1m, od sloupu VN min. 2m a
od trafostanice min.3m.
Výška vodičů nadzemního vedení NN i VN nad pojízdnou komunikací musí být min. 6m.
Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě
dle PNE 33 3301 ed.2 a ČSN EN 50 423.
Požadujeme dodržet ČSN 73 6005-prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382 157- kabelové kanály, podlaží a šachty,
ČSN 33 2000-5-52- výběr a stavba elektrických zařízení, ČSN En 50423-elektrické venkovní vedení
s napětím nad AC 1KV a do AC 45 kV, PNE 33 3301 ed.2 nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního
vedení VN a PNE 33 3302 ed.3. nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN.
1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného
souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se
konstatuje, že v OP těchto 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.
2) 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.
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10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o
existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho
blízkosti ze dne 07.01.2019.
2)Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005
a PNE 33 3302.
GridServices, s.r.o. ze dne 27.2.2018
Stavbou SO 03 Parkoviště dojde k narušeni ochranného pásma níže uvedeného PZ. Stavbu však lze
umístit za předpokladu provedeni přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst.2, zákona c 458/2000
Sb. v platném zněni sdělujeme předpokládané náklady a způsob proveden - přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3
se vlastnictví PZ po provedeni přeložky nemění.
3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSNEN, TPG, TIN. Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky
provozovatele distribuční soustavy naleznete na: httpyAvww.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
4. Před zahájením projektových prací Je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a
vlastníkem PZ Smlouvu o zajištěni přeložky plynárenského zařízeni a úhradě nákladů s ni souvisejících.
Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k DUR.
5. Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely umístěni stavby dle stavebního zákona bude v
souladu s přeložkovou smlouvou předána k odsouhlaseni.
6. Součásti projektové dokumentace bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem
přeložky PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízeni věcného břemene se všemi vlastníky
těchto pozemků. Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a PDS
jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany PDS vydat stanovisko k
projektové dokumentaci pro účely umístěni stavby dle stavebního zákona.
7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikaci v požadovaném rozsahu dle TPG 923 01 -1,2 a
odbornou způsobilosti v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.
8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě doložení protokolu ze
závěrečné kontrolní prohlídky stavby s ověřením splněni podmínek podle §119 stavebního zákona nebo
na základě doloženi oznámeni stavebnímu úřadu podle §120 s vyznačením vzniku práva užívat stavbu,
označením stavebního úřadu, čísla jednacího, datumu vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení
oprávněné úřední osoby a její podpis.
Splněny musí být všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky
stanovené ve Smlouvě o zajištěni přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ni souvisejících.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 21.12.2018 a 26.12.2017
S umístěním jmenovité stavby souhlasí za předpokladu respektování zařízení podzemních vedení sítě
elektronických komunikací (dále jen PVSEK) v majetku společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., které se budou na staveništi a v jeho blízkosti nacházet.
Při rekonstrukci komunikace bude v plné míře respektována trasa PVSEK, aby nedošlo k jejímu
následnému umístění pod nově plánovanou obrubu včetně betonového lože. U dotčených míst křížení
PVSEK přes vjezdy k přilehlým nemovitostem, požadujeme stávající či nově vzniklé přechody upravit
tak, aby v případě provedení šířkových změn odpovídaly nové situaci včetně stávajícího krytí v celé šíři
přechodů. Případné prodloužení stávajících chrániček požadujeme provést výhradně ve stávající
technologii. Nezatloukat v trase PVSEK nivelizační kolíky.
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 opatřeni nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo
ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve
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veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu
dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby
(projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
předložit zakresleni trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální
mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických
trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet
rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským
povrchem, a to včetně dočasných objektů, zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději
však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do
situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového
paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí
osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly
do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy
SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
V. Kříženi 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 lak, aby metalické kabely SEK
nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebojím 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:
6. Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předloží POS zakreslení v příčných řezech.
7. 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.
8. Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury
9. Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou
10. Nezakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně
11. Projednat s POS nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly
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být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou
trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5m od kabelovodu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Březolupy, IČO 00290840, Březolupy 90, 687 13 Březolupy
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Odůvodnění
Dne 18.12.2018 podala Obec Březolupy, IČ: 00290840, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Kuklou,
se sídlem Březolupy 90, 687 13 Březolupy, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Dopravní stavby Březolupy 2017/01 (SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy, SO 03 Parkoviště MŠ),
na pozemku st. p. 489, 490, 416, 415, 626, 495, 308, 160, parc. č. 1636/56, 4053, 4052, 1637/53,
1637/34, 3669, 3581, 1637/10, 3571/1, 1637/23, 3522/4, 1647/4, 1652/3 v katastrálním území Březolupy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Na základě předložené žádosti stavební úřad oznámil dne 21.12.2018 zahájení územního řízení všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Protože je pro území, kterého se návrh dotýká, zpracována územně plánovací dokumentace, na jejichž
základě bylo možno návrh posoudit, upustil Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování,
ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání a současně stanovil pro
účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení.
Stanoviska účastníků řízení uplatněná ve stanovené lhůtě byla zkoordinována, posouzena a zahrnuta do
podmínek územního rozhodnutí, stejně jako stanoviska dotčených orgánů. Vzhledem k tomu, že zástupci
dotčených orgánu ani vlastníci sítí nevznesli v rámci stanovené lhůty nová stanoviska, byla použita jejich
původní stanoviska předložená k žádosti. Do podmínek územního rozhodnutí byly zahrnuty jen ty
podmínky, které se týkají umístění stavby nikoliv podmínky týkající se provedení stavby nebo jejího
užívání. Dané podmínky týkající se provádění stavby a jejího následného užívání budou předmětem
samostatného řízení a to stavebního povolení speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby.
V rámci vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., byl vysloven nesouhlas se stavbou objektu SO 03
parkoviště, dokud nebude vyřešena přeložka plynovodu, stavebník předložil v rámci řízení projektovou
dokumentaci přeložky a smlouvu o přeložce s GridServices s.r.o.. Vzhledem k tomu, že přeložka je
prováděna ve stejné trase jen je změna výškového uložení, čímž se nemění ochranná pásma není přeložka
předmětem tohoto řízení.
V průběhu územního řízení se stavební úřad zabýval souladem s platnou územně plánovací dokumentací
obce Březolupy s Politikou územního rozvoje České republiky a se Zásadami územního rozvoje
Zlínského kraje. Při tom dospěl k závěru, že daná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací
obce Březolupy, není v rozporu s PÚR ČR a není v rozporu s ZÚR ZK. Což je doloženo stanoviskem
orgánu územního plánování, které vydal Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a
životního prostředí v rámci koordinovaného stanoviska, č.j.: MUUH-SŽP/40542/2018/Bu, ze dne
6.6.2018.
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou číslo
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268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhlášce č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území v platném znění a dalším předpisům, které stanoví hygienické
a protipožární podmínky atd.
Předložená dokumentace projednávaná v daném řízení, byla zpracována Ing. Radkem Jarošem,
oprávněný autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301622.
V rámci provedeného řízení se stavební odbor zabýval i okruhem účastníků řízení. Okruh účastníků
územního řízení je stanoven v § 85 stavebního zákona. Stavební odbor posoudil návrh na umístění stavby,
její účel a dopady jejího užívání na okolní pozemky a stavby a dospěl k závěru, že jejím umístěním a
užíváním mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva majitelů pozemků:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 § 85 odst. 2 písm. a.)
Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy, jako žadatel a současně jako vlastník pozemků
parc.č. 1637/23, 1647/4, 1652/3, 3522/4, 3571/1, 3581, 4052
Jiří Dobeš, Březolupy č.p. 390, 687 13 Březolupy, jako vlastník pozemku st. 495 a stavby na něm
Jarmila Strapcová, Březolupy č.p. 307, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 416 a stavby
na něm
Luděk Strapec, Březolupy č.p. 307, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 416 a stavby na
něm
Miroslav Horák, Březolupy č.p. 32, 687 13 Březolupy, jako vlastník pozemku st. 160 a stavby na něm
Dagmar Klhůfková, Zabrání č.p. 1291, 763 02 Malenovice-Zlín, jako spoluvlastník pozemku st. 490 a
stavby na něm
Vladimíra Orságová, U Potoka č.p. 1896/41a, 792 01 Bruntál, jako spoluvlastník pozemku st. 490 a
stavby na něm
Radovan Bartas, Březolupy č.p. 96, 687 13 Březolupy, jako majitel pozemku parc.č. 1637/10
Miluše Hoferková, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 308 a stavby
na něm
Radek Valenta, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 308 a stavby na
něm
Miroslava Valentová, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 308 a
stavby na něm
Anna Dobešová, Březolupy č.p. 390, 687 13 Březolupy, jako oprávněná z věcného břemene k pozemku
st. 495 a stavby na něm
Marie Horáková, Březolupy č.p. 32, 687 13 Březolupy, jako oprávněná z věcného břemene k pozemku
st. 160 a stavby na něm
Ondřej Binar, Březolupy č.p. 599, 687 13 Březolupy, jako majitel pozemků parc.č. 1637/34, 3669
Miroslav Binar, Březolupy č.p. 386, 687 13 Březolupy, jako spolumajitel pozemku st. 498 a stavby na
něm, jako spoluvlastník pozemků parc.č. 1636/56, 1637/53, 4053
Olga Cahelová, Březolupy č.p. 386, 687 13 Březolupy, jako spolumajitel pozemku st. 498 a stavby na
něm
Zuzana Floriánová, Březolupy č.p. 517, 687 13 Březolupy, jako majitelka pozemku st. 626 a stavby na
něm
Jana Floriánová, Březolupy č.p. 517, 687 13 Březolupy, jako oprávněná z věcného břemene k pozemkům
st. 415 a stavby na něm a st. 626 a stavby na něm
Martin Florián, Březolupy č.p. 308, 687 13 Březolupy, jako majitel pozemku st. 415 a stavby na něm
Radomír Binar, Březolupy č.p. 546, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemků parc.č. 1636/56,
1637/53, 4053
Monika Binarová, Březolupy č.p. 546, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemků parc.č. 1636/56,
1637/53, 4053
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, mající věcné břemeno k pozemkům
3571/1,1637/34
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1, mající věcné břemeno
k pozemkům 1652/3, 3571/1
Česká spořitelna, Olbrachtova č.p. 1029/62, 140 00 Praha, jako oprávněná osoba se zástavním právem
k pozemkům parc.č. 1637/34, 3669
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Účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. b.)
Vlastníci pozemků a staveb na pozemcích a osoby mající k daným pozemkům a stavbám věcné
právo: st. 157/1, 159/1, 159/2, 161/1, 161/2, 162, 163, 164/1, 304, 305, 306, 307, 309/1, 309/2, 327, 386,
387, 396, 413, 414, 429, 443, 465, 466, 518, 671, 811, 847, 848, parc.č. 18/1, 18/2, 77/4,
1637/32,1637/44, 1647/6, 1649/2, 4017,
Vlastníci technické infrastruktury v daném území: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3, E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49
České Budějovice, GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno, Slovácké vodárny a
kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1,GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Správce toku v území: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k tomu, že
se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisí,
vzhledem ke způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání v souvislosti se vzdáleností těchto
nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být
předmětnou stavbou dotčena.
Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a dalšími opatřeními:
2/1 HZS

č.j. HSZL-31-2/UH-2018

09.01.2018

2/2 KHS

č.j. KHSZL 02093/2018

15.02.2018

2/3 MěU Uh. Hradiště- KOS

č.j. MUUH-SŽP/94897/2017/Bu je
nahrazeno KOS z 6.6.2018

19.01.2018

2/4 MěU Uh. Hradiště- KOS

č.j. MUUH-SŽP/40542/2018/Bu

06.06.2018

2/5 Povodí Moravy

zn. PM076384/2017-203/Mat

07.02.2018

2/6 Slovácké vodárny a kanalizace

č.j. 512/628/2018

10.04.2018

2/7 Slovácké vodárny a kanalizace

vyjádření č. 78/2018

29.05.2018

2/8 Česká telekomunikační infrastruktura

č.j. 798840/17

26.12.2017

2/9 Česká telekomunikační infrastruktura

č.j. 798848/17

26.12.2017

2/10 GridServices, s.r.o.

zn. 5001641936

16.01.2018

2/11 GridServices, s.r.o.

zn. 5001641915

17.01.2018

2/12 GridServices, s.r.o.

zn. 5001676923

27.02.2018

2/13 E.ON Servisní, s.r.o.

zn. 40715-16223822

08.01.2018

2/14 E.ON Česká republika, s.r.o.

zn. L4570-16226344

12.01.2018

2/15 E.ON Servisní, s.r.o.

zn. 40715-16223824

26.12.2017

2/16 E.ON Servisní, s.r.o.

zn. 40715-16295031

18.12.2018

2/17 KŘ-Policie ČR

č.j. KRPZ-47771-1/ČJ-2018-151106

02.05.2018

2/18 Smlouva o právu provést stavbu st.p. 495

Dobeš Jiří

22.10.2018

2/19 Smlouva o právu provést stavbu st.p. 416

Strapcová Jarmila

22.10.2018

2/20 Smlouva o právu provést stavbu st.p. 416

Strapec Luděk

22.10.2018

2/21 Smlouva o právu provést stavbu st.p. 160

Horák Miroslav

22.10.2018

2/22 Smlouva o právu provést stavbu st.p. 490
2/23 Smlouva o právu provést stavbu st.p. 490

Klhůfková Dagmar
Orságová Vladimíra

22.10.2018
22.10.2018

Bartas Radovan
Hoferková Miluše
Valentová Miroslava
Valenta Radek

22.10.2018
22.10.2018
22.10.2018
22.10.2018

Binar Ondřej
Cahelová Olga

22.10.2018
17.12.2018

Smlouva o právu provést stavbu parc. č.
1637/10
Smlouva o právu provést stavbu st.p. 308
Smlouva o právu provést stavbu st.p. 308
Smlouva o právu provést stavbu st.p. 308
Smlouva o právu provést stavbu parc. č. 3669,
2/28 1637/34
2/29 Smlouva o právu provést stavbu st.p. 489
2/24
2/25
2/26
2/27
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2/30 Smlouva o právu provést stavbu st.p. 626
2/31 Smlouva o právu provést stavbu st.p. 415
Smlouva o právu provést stavbu st.p. 489,
2/32 parc. č. 1637/53, 4053, 1636/56
Smlouva o právu provést stavbu parc. č.
2/33 1637/53, 4053, 1636/56
2/34
2/35
2/36
2/37
2/38
2/39
2/40
2/41

Smlouva o právu provést stavbu parc. č.
1637/53, 4053, 1636/56
MěU Uh. Hradiště- záv. stanovisko ZPF
Silniční správní úřad Březolupy
Česká telekomunikační infrastruktura
Česká telekomunikační infrastruktura
E.ON Distribuce a.s.
E.ON Distribuce a.s.
Smlouva přeložka GridServices s.r.o.
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Floriánová Zuzana
Florián Martin

22.10.2018
22.10.2018

Binar Miroslav

22.10.2018

Binar Radomír

22.10.2018

Binarová Monika
č.j. MUUH-SŽP/94000/2018/Hor.D
Vyjádření k PD
POS/UH/232/2018
POS/UH/230/2018
M40715-16295041
L4570-16297579
8800089287/BVB/P

22.10.2018
19.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
07.01.2019
10.01.2019

Smlouvy o právu provést stavbu jsou současně doloženy situačními výkresy na kterých je vyznačen
souhlas vlastníků daných pozemků.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitky ani připomínky nebyly v rámci řízení vzneseny. Žádný z účastníků řízení se se spisem nepřišel
seznámit.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, podáním u zdejšího stavebního odboru.
Podle § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí nepřípustné.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu je odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li podán
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Otisk razítka
Bc. Markéta Hodná
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Digitálně podepsal Markéta Hodná
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00290793,
O=Obec Bílovice [IČ 00290793],
OU=70, CN=Markéta Hodná, SN=Hodná,
GN=Markéta, serialNumber=P309585
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: 687 12 Bílovice 70
Kontakt: su-vedouci@bilovice.cz
Datum: 30.01.2019 11:34:42

Příloha:
Zákres stavby do snímku KN - 3xA3
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl
vyměřen podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20.000,- .
Správní poplatek byl uhrazen dne 16.1.2019.
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Doručí se:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 § 85 odst. 2 písm. a.) doporučeně do vlastních rukou
Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy– s žádostí o vyvěšení
Jiří Dobeš, Březolupy č.p. 390, 687 13 Březolupy
Jarmila Strapcová, Březolupy č.p. 307, 687 13 Březolupy
Luděk Strapec, Březolupy č.p. 307, 687 13 Březolupy
Miroslav Horák, Březolupy č.p. 32, 687 13 Březolupy
Dagmar Klhůfková, Zabrání č.p. 1291, 763 02 Malenovice-Zlín
Vladimíra Orságová, U Potoka č.p. 1896/41a, 792 01 Bruntál
Radovan Bartas, Březolupy č.p. 96, 687 13 Březolupy
Miluše Hoferková, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy
Radek Valenta, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy
Miroslava Valentová, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy
Anna Dobešová, Březolupy č.p. 390, 687 13 Březolupy
Marie Horáková, Březolupy č.p. 32, 687 13 Březolupy
Ondřej Binar, Březolupy č.p. 599, 687 13 Březolupy
Miroslav Binar, Březolupy č.p. 386, 687 13 Březolupy
Olga Cahelová, Březolupy č.p. 386, 687 13 Březolupy
Zuzana Floriánová, Březolupy č.p. 517, 687 13 Březolupy
Jana Floriánová, Březolupy č.p. 517, 687 13 Březolupy
Martin Florián, Březolupy č.p. 308, 687 13 Březolupy
Radomír Binar, Březolupy č.p. 546, 687 13 Březolupy
Monika Binarová, Březolupy č.p. 546, 687 13 Březolupy
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
Česká spořitelna, Olbrachtova č.p. 1029/62, 140 00 Praha
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
Městský úřad - odbor SÚ a ŽP, Protzkarova č.p. 33, 686 01 Uherské Hradiště 1
Krajské ředitelství Policie České republiky, Územní odbor Uherské Hradiště; Dopravní inspektorát,
Velehradská třída č.p. 1217, 686 01 Uherské Hradiště 1
Veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b)
Vlastníci pozemků a staveb na pozemcích a osoby mající k daným pozemkům a stavbám věcné
právo:
st. 157/1, 159/1, 159/2, 161/1, 161/2, 162, 163, 164/1, 304, 305, 306, 307, 309/1, 309/2, 327, 386, 387,
396, 413, 414, 429, 443, 465, 466, 518, 671, 811, 847, 848, parc.č. 18/1, 18/2, 77/4, 1637/32,1637/44,
1647/6, 1649/2, 4017
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice

