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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Velké Bílovice, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
páteřní trasa Velké Bílovice včetně rozvodu optické sítě v obci Velké Bílovice II. etapa na pozemcích
parcely parcelní číslo 3710/159, 3710/110, 3710/111, 5219/7, 5219/5, 5219/3, 3636/161, 3636/98, 3636/99,
5227, 5223/5, 3498/213, 3400/193, 3400/85, 3400/86, 3400/49, 4452/95, 3400/51, 3400/52, 3400/53,
3400/20, 4452/134, 4452/97, 5224/1, 5224/2, 3407/63, 5226/8, 2975/1, 3046/34, 2940/5, 2940/4, 3046/115,
3046/220, 3000/12, 3400/181, 3400/182, 3000/1, 3046/93, 3049/93, 3049/6, 3400/54, 3400/140, 3046/300,
3046/337, 3000/31, 3000/32,3048/165, 3000/6, 3000/5, 3000/3, 3000/4, 3000/2, 3000/9, 3000/8, 3048/3,
3209/51, 3048/121, 5218/1, 3209/50, 3144/34, 5218/6, 5218/7, 5218/5, 5217/2, 5218/11, 5218/4, 3144/37,
3144/38, 5218/2, 5218/3, 2419/1, 2419/2, 2420/104, 2420/167, 2420/168, 2420/31, 2420/73,
2420/109,2420/1, 6324, 5216/9, 5216/1, 3145/26, 3145/25, 3145/24, 3153/78, 3153/77, 3153/76, 3153/75,
3153/74, 3153/71, 3153/79, 3153/80, 6451, 3048/285, 3209/52, 5216/32, 5216/33, 1241/224, 1241/220 v
katastrálním území Velké Bílovice, kterou podal subjekt Internet4you.cz, spol. s r.o. (IČO - 27735184),
Bratislavská 847/5, 691 45 Podivín takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: páteřní trasa Velké Bílovice včetně rozvodu optické sítě v obci Velké Bílovice II. etapa na
pozemcích parcely parcelní číslo 3710/159, 3710/110, 3710/111, 5219/7, 5219/5, 5219/3, 3636/161,
3636/98, 3636/99, 5227, 5223/5, 3498/213, 3400/193, 3400/85, 3400/86, 3400/49, 4452/95, 3400/51,
3400/52, 3400/53, 3400/20, 4452/134, 4452/97, 5224/1, 5224/2, 3407/63, 5226/8, 2975/1, 3046/34, 2940/5,
2940/4, 3046/115, 3046/220, 3000/12, 3400/181, 3400/182, 3000/1, 3046/93, 3049/93, 3049/6, 3400/54,
3400/140, 3046/300, 3046/337, 3000/31, 3000/32,3048/165, 3000/6, 3000/5, 3000/3, 3000/4, 3000/2,
3000/9, 3000/8, 3048/3, 3209/51, 3048/121, 5218/1, 3209/50, 3144/34, 5218/6, 5218/7, 5218/5, 5217/2,
5218/11, 5218/4, 3144/37, 3144/38, 5218/2, 5218/3, 2419/1, 2419/2, 2420/104, 2420/167, 2420/168,
2420/31, 2420/73, 2420/109,2420/1, 6324, 5216/9, 5216/1, 3145/26, 3145/25, 3145/24, 3153/78, 3153/77,
3153/76, 3153/75, 3153/74, 3153/71, 3153/79, 3153/80, 6451, 3048/285, 3209/52, 5216/32, 5216/33,
1241/224, 1241/220 v katastrálním území Velké Bílovice.

Stavba bude obsahovat:
podzemní liniová stavba optické sítě.
Jedná se o liniovou stavbu - rozvod optické sítě. Stavba bude sloužit k distribuci telekomunikačního signálu
k jednotlivým odběratelům.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Výstavba páteřní trasy Velké Bílovice vč. rozvodu optické sítě v obci Velké Bílovice II.etapy je podzemní
liniová stavba optické sítě. Při provádění bude optický kabel uložený do výkopových rýh šířky 0,25m,
hloubky 0,5-1,2m dle umístění. Kabel bude zafouknut do chrániček Ø 7mm - 40mm. Trasa bude provedena
obecně pod úrovní stávajících chodníků, volným terénem v zelených pásech, okrajích polních cest a také
křížením pod vozovkami. Při křížení vozovky, chodníku apod. bude proveden protlak dn 50mm s vložením v
chráničce dn 40mm.
2. Stavbou budou dotčeny pozemky v intravilánu i extravilánu obce.
3. V rámci II Etapy rozvodu optické sítě bude proveden rozvod ve sklepních částech obce Velké Bílovice vč.
páteřních tras na Vrbici a Čejkovice vše v kú Velké Bílovice. Páteřní trasa bude napojena na stávající páteřní
trasu na pozemku p.č. 3178/1. Páteřní trasa je situována v zeleni podél bezejmenného vodního toku, s
následným křížením přes vodní tok Fabiánek. Dále trasa vede podél větrolamu až ke sklepům. Rozvod ve
sklepních částech bude umístěn podél cest do zelených ploch, (příp. do chodníků). Páteřní trasa vede dále
směrem na Vrbici podél polních cest až k asfaltové vinohradní cestě. Zde se páteřní trasa dělí a vede na obě
strany podél asfaltové cesty. Jedna větev bude navazovat na páteřní trasu do Vrbice na p.č. 5219/3, druhá
bude napojena na páteřní trasu do Čejkovic na p.č. 3710/159.
4. Druhá Páteřní trasa bude napojena na rozvod v obci Velké Bílovice. I etapy na p.č.1241/224 k.ú. Velké
Bílovice. Páteřní trasa je situována podél polních cest s odbočkou na Moravský Žižkov na p.č. 1241/220.
Tato větev vede podél polní cesty až na hranici k.ú. Velké Bílovice. Hlavní trasa dále pokračuje podél cesty
až na hranici k.ú. Velké Bílovice směr Podivín.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Milanem Farářem ověřené ve
stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických
norem.
4. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného
vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich
vlastníky.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy
sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin
do 7 hodin.
6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi.
Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
7. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras
podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při
provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen
majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských
sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení. Majitelé dotčených zařízení a inženýrských sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení a před

záhozem rýhy musí být o této kontrole sepsán záznam.
9. Je nutno respektovat vyjádření vlastníků technických sítí: Povodí Moravy s.p. ze dne: 28.11.2016; Město
Velké Bílovice ze dne: 5.12.2016 a 4.1.2017; E. ON Servisní, s.r.o. ze dne: 28.4.2017 a 22.5.2017; Grid
Services, s.r.o. ze dne: 15.11.2016; CETIN a.s. ze dne: 7.10.2016; V-AQUARIUS-B, spol. s r.o. Velké
Bílovice ze dne: 10.11.2016; Správa a údržba silnic JmK ze dne: 7.11.2016; VIA AQUA s.r.o. Velké
Bílovice ze dne: 23.3.2017.
10. Provádět stavbu může podle ustanovení §§ 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel,
který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, oprávněným k provádění
staveb.
11. V rámci výstavba bude veden stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona, který bude
přeložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Deník bude splňovat náležitosti
podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
12. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k
archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle
zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové
péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
13. V souvislosti s předmětnou stavbou nedojde k dotčení stávající vzrostlé zeleně.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba povolena”,
který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
15. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O
odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů
nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci
odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na
TKO.
16. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Ke
kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření nově budované stavby inženýrských sítí.
17. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu
úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
Městský úřad Velké Bílovice v souladu s ustanovením § 78 odst. 6 stavebního zákona stanovil, že k
provedení prací na citované stavbě nebude vyžadovat ohlášení.
Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Břeclav: HSBM-4-24-34/4-POKŘ-2016 ze dne 9.11.2016 - závazné
souhlasné stanovisko.
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí: MUBR 72368/2016 ze dne 7.11.2016 - souhrnné
vyjádření, závazné stanovisko podle ustanovení § 17 odst. 1 písm.a) a e) vodního zákona ze dne: 5.1.2017
pod č.j.: MUBR 1309/2017.
Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí: JMK 17127/2017 ze dne 25.4.2017 - souhlasné závazné
stanovisko podle ust. § 19 odst.1 zákona č. 44/1988 Sb.
Rozhodnutí o umístění stavby lze vydat za dodržení následujících podmínek:
1. Bude dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu DN 150 PN 25 ze střediska Bílovice A na
Bílovice B.
2. Bude dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo sond B54 a B59.
3. V případě souběhu ( křížení ) dodržovat nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
4. Před započetím zemních prací je nutné podzemní vedení vytýčit v terénu a ounačit. Vytýčení provede
technologická služba organizace MND a.s.
5. V místech křížení musí být zemní práce prováděny se zvýšenou opatrností a ručně. V případě nalezení
jiných podzemních vedení bude kontaktována technologická služba organizace MND a.s., která operativně
rozhodne o řešení případného křížení.
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav,
Dopravní inspektor: KRPB-255574-2/ČJ-2016-060406-PAZ ze dne 1.11.2016 - v případě, že v rámci stavby
bude nutno zasáhnout do pozemních komunikací tak, že bude nutno omezit silniční provoz, požadujeme

předem předložit návrh přechodného dopravního značení k zajištění BESIPu.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"):
Internet4you.cz, spol. s r.o. (IČO - 27735184), Bratislavská 847/5, 691 45 Podivín

Odůvodnění
Městský úřad Velké Bílovice obdržel dne 5.6.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby.
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími:
Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy: MUBR 81443/2016 ze dne 23.11.2016; Městský
úřad velké Bílovice: 136/2017 ze dne: 8.2.2017.
Žádost byla předložena na předepsaném formuláři a doložena následujícími doklady:
- Projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení, obsahující v dokladové části předepsané vyjádření,
stanoviska a souhlasy.
- Informace o dotčených a sousedních pozemcích.
- Smlouvy o právu provést stavbu.
Městský úřad Velké Bílovice opatřením ze dne 21.6.2017 oznámil v souladu s ustanovením § 87
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s
ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek
účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto
oznámení.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Velké Bílovice k závěru, že právní
postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle
žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo
staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní
infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad Velké Bílovice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s
účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad Velké Bílovice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící
vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Záměr splňuje všechny podmínky podle § 90 stavebního zákona:
a) Soulad s územně plánovací dokumentací:
Umístění stavby je v souladu s územním plánem Města Velké Bílovice s účinnosti 21.10.2016.
b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování - s charakterem území a s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území:
Charakter území se stavbou podstatně nezmění. Architektonické a urbanistické hodnoty v území nebudou

narušeny.
c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:
Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpis. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
d) Soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
Stavba je stavbou technické infrastruktury.
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu.
e) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů:
Stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
Stanoviska sdělili:
Město Velké Bílovice vyjádření ze dne 5.12.2016 a 4.1.2017
Povodí Moravy s.p. stanovisko ze dne 28.11.2016
Policie ČR, vyjádření ze dne: 1.11.2016
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 7.11.2016 a závazné stanovisko
ze dne 5.1.2017
Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy - rozhodnutí ze dne 23.11.2016
Městský úřad Velké Bílovice, rozhodnutí ze dne: 8.2.2017
Hasičský záchranný sbor JmK ÚO Břeclav závazné stanovisko ze dne 9.11.2016
Krajská hygienická stanice JmK ÚP Břeclav stanovisko ze dne 8.3.2017
Ministerstvo živ. prostředí, Brno, vyjádření ze dne: 2.2.2017
Krajský úůřad JmK, odbor živ. prostředí, závazné stanovisko ze dne: 25.4.2017
E.ON Servisní, s.r.o. vyjádření ze dne 28.4.2017 a 22.5.2017
VIA AQUA s.r.o. ze dne: 23.3.2017
V-AQUARIUS-B, spol. s r.o. Velké Bílovice vyjádření ze dne 10.11.2016
GridServices, s.r.o. vyjádření ze dne 15.11.2016
Správa a údržba silnic JmK stanovisko ze dne 7.11.2016
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření ze dne 7.10.2016
Archeologický ústav Brno, vyjádření ze dne: 8.2.2017
Čeké radiokomunikace, sdělení ze dne: 17.5.2017
Vodafone CR, vyjádření ze dne: 15.5.2017
T-Mobile CR, vyjádření ze dne: 9.8.2016
MND a.s., vyjádření ze dne: 5.4.2017
Česká geologická služba, vyjádření ze dne: 14.2.2017
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, závazné stanovisko ze dne: 10.2.2017
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného
v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Internet4you.cz, spol. s
r.o., Jihomoravský kraj, Město Velké Bílovice, Povodí Moravy, s.p., Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje, V-AQUARIUS-B, spol. s r.o. a VIA AQUA s.r.o. a vlastníci sousedních
pozemků a staveb.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

otisk úředního razítka

Soňa Hasalová v. r.
referent pověřený vedením SÚ
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: 7.8.2017

Datum sejmutí: 23.8.2017

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: 7.8.2017

V elektronické podobě
zveřejněno do: 23.8.2017

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Internet4you.cz, spol. s r.o., Bratislavská 847/5, 691 45 Podivín, prostřednictvím zástupce: Ing. Petr
Janík, Libušina 544/3, 690 02 Břeclav 2
Město Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,
Veveří, 602 00 Brno 2
V-AQUARIUS-B, spol. s r.o., nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice
VIA AQUA s.r.o., Žižkovská 1388, 691 02 Velké Bílovice
Vlastníci sousedních pozemků: parc.č. 2795/18 k.ú. Podivín, parc.č. 1715 k.ú. Moravský Žižkov, parc.č.
2208/4, 2284/38, 2284/39, 2284/71, 2284/72, 2284/73, 2284/74, 2857, 2855/1, 2855/3 k.ú. Vrbice, parc.č.
4239/1 k.ú. Čejkovice, parc.č. 1241/245, 1242/259, 1241/508, 1241/536, 1241/567, 1241/568, 2297/13,
2297/19, 2402/1, 2402/3, 2409/143, 2409/144, 2409/145, 2409/147, 2409/3, 2409/4, 2409/7, 2420/108,
2420/110, 2420/111, 2420/112, 2420/113, 2420/114, 2420/115, 2420/116, 2420/117, 2420/118, 2420/119,
2420120, 2420/121, 2420/122, 2420/123, 2420/124, 2420/125, 2420/126, 2420/127, 2420/128, 2420/129,
2420/130, 2420/131, 2420/132, 2420/133, 2420/134, 2420/135, 2420/136, 2420/137, 2420/138, 2420/139,
2420/140, 2420/141, 2420/142, 2420/143, 2420/144, 2420/145, 2420/146, 2420/147, 2420/148, 2420/149,
2420/150, 2420/151, 2420/152, 2420/153, 2420/154, 2420/155, 2420/156, 2420/157, 2420/158, 2420/159,
2420/160, 2420/161, 2420/162, 1420/163, 2420/164 až 2420/189, 2420/195, 2420/196, 2420/199, 2420/201,
2420/203 až 2420/209, 2420/24, 2420/35, 2420/54, 2420/62 až 2420/2420/72, 2420/78, 2420/84, 2420/85,
2420/93, 2420/94, 2475/205, 2488/1, 2534/3, 2535/1, 2535/13, 2535/14, 2353/19, 2535/7, 2537/1, 2555/1,
2555/2, 2555/28, 2555/29, 2555/3, 2555/30, 2555/31, 2555/32, 2555/33, 2555/36, 2555/37, 2555/4, 2555/4,
2555/82 až 2555/86, 2618/23, 2618/59, 2630/1, 2660/10, 2660/11 až 2660/17, 2660/5, 2660/8, 1660/9,
2669/1, 2669/4 až 2669/7, 2710/6, 2747/2, 2747/4, 2771/58, 2771/9, 2798/13, 2798/7, 2798/9,2853/1,
2853/4, 2866, 2871/1, 2877/1, 2877/2, 2928/10 až 2928/99, 2928/4 až 2928/9, 2940/7, 2964/3, 2969/1,
2970/1, 2980, 2986/1, 3000/7 až 3000/33, 3002/1, 3002/4, 3007/1, 3010/3/, 3012/2, 3013/1, 3018/1, 3018/2,
3019/12 – 14, 3019/2, 3021/1-3,6, 3024/3, 3029/2, 3031/2, 3040/2, 3044/1, 3046/10, 3046/100 až 3046/119,
3046/161-163, 3046/20, 3046/213-240, 3046/261-299, 3046/28, 3046/30, 3046/5-9, 3046/31-99, 3046/301,
3046/328, 3046/336, 3046/339, 3046/340, 3047/2, 3048/114-116, 3048/118-120, 3048/128, 3048/132,
3048/163-164, 3048/166-7, 3048/21-2, 3048/221, 3048/223-284, 30458/304-6, 3048/5-7, 3048/56-7,
3048/61-71, 3048/9, 3049/23-4, 3049/27-30, 3049/61-65, 3049/78, 3049/91-2, 3055/3, 3069, 3073/2-4, 3079,
3093, 3094/8, 3110/1, 3118/1, 3129/1, 3139/16, 3141/1, 3144/1, 3144/18, 3144/2, 3144/20-32, 3144/4,
3144/7, 3145/10,, 3145/12, 314514, 3145/16, 3145/18, 3145/2, 3145/20, 3145/22, 3145/4, 3145/5, 3145/8,
3152/17, 3152/2-3, 3153/50, 3153/52,
3153/54-72, 3160/1, 3168/3-4, 3169/3, 3175/6-7, 3178/1, 3209/1,
3209/10-20, 3209/2-9, 3209/30-56, 3223/141, 3223/162, 3273/2, 3278/2, 3357/2, 3357/36-72, 3361/8-9,
3362/36, 3362/50-53, 3379/3, 3381/1, 3382/1, 3388/3-4, 3388/6-7, 3388/9, 3391/1-3, 3392/3, 3393/3,
3396/1, 3396/150, 3396/378, 3396/385, 3396/388, 3400/100-199, 3400/21-99, 3401/4-5, 3407/40-91,
3409/1, 3417/2,, 3492/5, 3498/121-127, 3498/132, 3498/139-141, 3498/145, 3498/149-150, 3498/156,
3498/178-192, 3498/202, 3498/204-206, 3498/93, 3509/1, 3509/12, 3509/16, 3509/19-20, 3509/28, 3509/3,
3509/30, 3509/32, 3509/43, 3509/45-6, 3509/7-10, 3600/8-59, 3600/83-86, 3636/10-164, 3636/190,
3710/10-166, 3814/106, 3814/108-125, 4110/104, 4110/54, 4110/76-97, 4194/1-9, 4194/10, 4194/12-13,
4308/196-201, 4452/128, 4452/130-133, 4452/90-98, 5216/10, 5216/14-21, 5216/24-25, 5216/28,
5216/34-35, 5216/4, 5216/8, 4217/3, 5218/12-13, 5218/8-9, 5219/6, 5223/6, 5226/5, 5228/3, 5229/5, 5229/7,
5236/3, 5237/3, 5238/4, 5313/26-27, 5315/2, 5319/2, 5323/1, 5323/10-15, 5323/2-9, 5333/1, 5333/14,
5333/3, 5333/44-48, 5333/54-59, 5333/75-80, 5333/84, 5333/89-91, 5333/94-95, 5743-4, 5759, 5764,
5773/1-2, 5775-8, 5780-1, 5785/1-2, 5785/4, 5842/10-11, 5842/15, 5842/9, 5992/2, 5992/5, 6070/2, 6071,
6218, 6253, 6262/1, 6325, 6363/1, 6363/25-67, 6364/1, 6365/1, 6365/17, 6366/1-3, 6370/1-2, 6370/49,
6370/83, 6371/1, 6371/41, 6371/85-91, 6372/1-9, 6372/10-53, 6372/77-97, 6373/1, 6373/10-11,

6373/116-125, 6374, 6379, 6389, 6447, 6449, 6453, 6456, 6458, 6460-1, 6476, 6486, 6499, st. 1102-1130,
1131/1, 1134-41, 1159, 1164/6, 1173, 1176, 1182, 1184, 1239, 1242-47, 1252, 1257, 1262/1-2, 1264,
1273-4, 1275/1-2, 1276-7, 1296-7, 1299-1302, 1307, 1316-17, 1335-6, 1456-8, 1467, 1484, 1485/1-3,
1486-88, 1591, 1595, 1596/1, 1601, 1610-12, 1634, 1636, 1641, 1650, 1658/1, 1659, 16689, 1711/1-2, 1719,
1742, 1745, 1775-6, 1849, 1958, 2001-2168, 2170/1, 2171-2249, 2251/1-2, 2252-54, 2255/1-2, 2256-71,
2329, 2352, 2364, 2366, 2394, 2396, 2400/1, 2476, 2478, 2569/10-14, 2597, 2639, 2651, 2666, 2672, 2686,
2708, 398/1-2, 399-404/1, 405-414/1, 415-424/1-2, 425/1-2, 426-432/2, 433/1-2, 434-439/1, 440-457/1-2,
459, 465-467/1, 468-478, 480/1-2, 481/1-2, 482/1-2, 483-487/1, 491-498/1, 499-505/1-2, 506-510/1-2,
511/1, 513-531, 532/1-2, 533-534/1-2, 535-4547, 548/1-2, 549-571, 573/1-2, 574-578, 581/1, 589, 591,
635-637/1, 638-641, 644/1-2, 645, 779, 816, 858, 884, 892, 938-9, 951, 956/1, 978, 979 v k.ú. Velké
Bílovice.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín
Městský úřad, nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice
Obec Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
OBEC MORAVSKÝ ŽIŽKOV, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov
Obec Vrbice, Vrbice 89, 691 09 Vrbice u Břeclavě

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav
Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Město Břeclav, Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690
02 Břeclav 2
Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, nám. TGM 3, 690 15 Břeclav
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav,
Dopravní inspektor, Národních hrdinů 18/15, 690 02 Břeclav 2
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17/1f sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 17.7.2017.

