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Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad 
Horní Valy 2, 695 35 Hodonín 

  
 
Č.j: MUHOCJ 105228/2011.Han.ÚŘSP.Rozh Hodonín, dne: 31. 10. 2011 
Spis. zn.:  MUHO  23642/2011 OSÚ  
Vyřizuje: David Hanák, DiS  
E-mail: hanak.david@muhodonin.cz  
Telefon: 518 316 104 

 
V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 

písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), 
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně stavby: Rozšíření veřejného 
osvětlení, Josefov, na pozemcích: parcely parcelní číslo 36/1 (ostatní plocha), 85 (ostatní plocha), 
86/1 (ostatní plocha), 199 (ostatní plocha), 256 (trvalý travní porost), 261/1 (ostatní plocha), 262 
(ostatní plocha), 263 (ostatní plocha) a 822/1 (trvalý travní porost) v kat. území Josefov u Hodonína a 
žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Rozšíření veřejného osvětlení, Josefov, na 
pozemcích: parcely parcelní číslo 36/1 (ostatní plocha), 85 (ostatní plocha), 86/1 (ostatní plocha), 199 
(ostatní plocha), 256 (trvalý travní porost), 261/1 (ostatní plocha), 262 (ostatní plocha), 263 (ostatní 
plocha) a 822/1 (trvalý travní porost) v kat. území Josefov u Hodonína, kterou podala Obec Josefov 
(IČ - 00488496), Hlavní 131, 696 21  Prušánky, v zastoupení: Ing. Aleš Lovecký, Smetanova 1540, 
696 02  Strážnice, takto: 

I .  
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 

ú z e m n í  r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  
pro stavbu: Rozšíření veřejného osvětlení, Josefov na pozemcích: parcely parcelní číslo 36/1 (ostatní 
plocha), 85 (ostatní plocha), 86/1 (ostatní plocha), 199 (ostatní plocha), 256 (trvalý travní porost), 
261/1 (ostatní plocha), 262 (ostatní plocha), 263 (ostatní plocha) a 822/1 (trvalý travní porost) v kat. 
území Josefov u Hodonína.    
 
Stavba bude obsahovat: 
Jedná se o stavbu tří nových úseků veřejného osvětlení (dále "VO") v Josefově. 
Nový úsek VO v I. etapě výstavby VO v ulici Za dvorem bude napojen naspojkováním stávajícího 
kabelu VO na pozemku parc. č. 263 za autoservisem Blaha. Nový úsek bude proveden zemí podél 
místní komunikace v ulici na pozemku parc. č. 262 kabelem AYKY 4x16+FeZn 10 mm s osazením      
6 ks ocelového stožáru se svítidly na pozemcích parc. č. 261/1 a 256. Kabel VO bude uložen v rýze 
dle ČSN 33-2000-5-52, dle podmínek správců stávajících sítí s dodržením prostorové normy         
ČSN 73 6005. 
Nový úsek VO v II. etapě výstavby VO v ulici Horní a U školy bude napojen odbočením ze 
stávajícího stožáru VO na pozemku parc. č. 86/1 naproti RD č. 21. Nový úsek VO bude proveden 
kabelovým rozvodem AYKY 4x16+FeZn 10 mm podél místní komunikace na pozemcích parc. č. 85 a 
86/1 s osazením 5 ks ocelového stožáru se svítidly na pozemku parc. č. 822/1. Kabel bude uložen 
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v rýze dle ČSN 33 2000-5-52 dle podmínek správců stávajících podzemních sítí a s dodržením 
prostorové normy ČSN 73 6005. 
Nový úsek VO v III. etapě výstavby VO v ulici Hlavní naproti Obecního úřadu Josefov bude napojen 
odbočením ze stávajícího stožáru na pozemku parc. č. 199 u silnice na Prušánky. Přechod přes silnici 
na pozemku parc. č. 36/1 je navržen závěsným kabelem AES 4x16 ve výši 6 m nad silnicí se svodem 
VO na stávajícím sloupu přes pojistkovou skříň. Úsek VO bude pokračovat zemí kabelovým 
rozvodem AYKY 4x16+FeZn 10 mm podél chodníku a v zeleném pásu na pozemku parc. č. 822/1  
vedle prodejny Smíšeného zboží. U víceúčelového hřiště budou osazeny 2 ks ocelového stožáru se 
svítidly. Úsek VO bude ukončen na novém stožáru v prostoru za obecním úřadem na            
pozemku parc. č. 822/1. Kabel VO bude uložen v zemi v rýze dle ČSN 33 2000-5-52 dle podmínek 
správců stávajících podzemních sítí s dodržením prostorové normy ČSN 73 6005.  
 
Pro změnu stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na částech pozemků:  

I. etapa: parcely parcelní číslo: 262, 263, 261/1 a 256 v k. ú. Josefov u Hodonína 
II. etapa: parcely parcelní číslo: 86/1, 85 a 822/1 v k. ú. Josefov u Hodonína 
III. etapa: parcely parcelní číslo: 199, 36/1 a 822/1 v k. ú. Josefov u Hodonína 
v souladu s předloženou projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Aleš Lovecký 
(ČKAIT: 1001346) 

2. Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 dle zákona č. 20/1987 Sb. v platném 
znění (o státní památkové péči) záměr výstavby oznámit Archeologickému ústavu a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

3. Upozorňujeme, že podle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní 
památkové péči), může krajský úřad uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, 
nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání nesplní 
oznamovací povinnost stanovenou v  § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní 
památkové péči).  

4. Toto územní rozhodnutí neopravňuje navrhovatele k zahájení stavebních ani přípravných prací.  
Práce průzkumové, t.j. topografické, hydrologické, geologické apod. se za přípravné práce 
nepovažují. 

5. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky 
územního řízení.     

6. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů a vyjádřeních 
vlastníků a správců inženýrských sítí: (citovaná v podmínkách stavebního povolení - výrok č. 

II tohoto rozhodnutí) 
 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"): 
Obec Josefov (IČ - 00488496), Hlavní 131, 696 21  Prušánky  
 

I I .  
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

p o v o l u j e  
stavbu: Rozšíření veřejného osvětlení, Josefov, na pozemcích: parcely parcelní číslo 36/1 (ostatní 
plocha), 85 (ostatní plocha), 86/1 (ostatní plocha), 199 (ostatní plocha), 256 (trvalý travní porost), 
261/1 (ostatní plocha), 262 (ostatní plocha), 263 (ostatní plocha) a 822/1 (trvalý travní porost) v kat. 
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území Josefov u Hodonína v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které 
vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání 
jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných 
zvláštními předpisy, atd. 
 
Stavba bude obsahovat: 
Jedná se o stavbu tří nových úseků veřejného osvětlení (dále "VO") v Josefově. 
Nový úsek VO v I. etapě výstavby VO v ulici Za dvorem bude napojen na stávající rozvod VO v ulici 
Za Dvorem, napojení bude provedeno naspojkováním stávajícího na stávající kabel VO za 
Autoservisem Blaha. Nový úsek VO bude proveden kabelovým rozvodem AYKY 4x16+FeZn 10 mm 
podél místní komunikace s osazením 6 ks bezpatkového ocelového stožáru SB5 se svítidlem VO Paris 
1 CL II SON-T 70 W.  
Nový úsek VO v II. etapě výstavby VO bude napojen na stávající kabelový rozvod VO v ulici Horní a 
U Školy. Nový úsek bude proveden kabelovým rozvodem AYKY 4x16+FeZn 10 mm podél místní 
komunikace s osazením 4 ks nového bezpatkového ocelového stožáru SB5 se svítidlem VO Paris 1 CL 
II SON-T 70 W a 1x přeloženého svítidla z prostoru před RD č. 130.  
Nový úsek VO v III. etapě výstavby VO bude napojen na stávající kabelová rozvod VO v ulici Hlavní, 
naproti Obecního úřadu Josefov; napojení bude provedeno odbočením ze stávajícího stožáru VO u 
silnice na Prušánky. Přechod přes silnici je navržen závěsným kabelem NFA2X 4x16 ve výši 6 m nad 
silnicí s upevněním kabelu na stávajícím sloupu, kde přes pojistkovou skříň SP100 (VO) bude kabel 
VO sveden do země. Úsek bude pokračovat zemí kabelovým rozvodem AYKY 4x16+FeZn 10 mm 
podél chodníku a v zeleném pásu vedle objektu Smíšeného zboží. U víceúčelového hřiště budou 
osazeny 2 ks bezpaticového ocelového stožáru JB8 se svítidlem VO typu Paris 1 CL II 150 W       
(= přeložená svítidla z ulice Za Dvorem), rozvod VO bude ukončen za Obecním úřadem ve stožárové 
svorkovnici nového stožáru S 14 se svítidlem VO Paris 1 CL II. 
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 dle zákona č. 20/1987 Sb. v platném 

znění (o státní památkové péči) záměr výstavby oznámit Archeologickému ústavu a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

2. Upozorňujeme, že podle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní 
památkové péči), může krajský úřad uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, 
nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání nesplní 
oznamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní 
památkové péči).  

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je 
přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

4. Na stavbě musí být během prací veden stavební deník, v němž musí být zaznamenány všechny 
údaje pro posouzení postupu prací a stavu zaměstnaných osob, jakož i další závažné okolnosti 
související se stavbou. 

5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

6. 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. 

7. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, 
vedení a potrubí. 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. 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 
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vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými 
škodlivými látkami. 

9. 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. 

10. 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.)  Na stavebním pozemku bude 
vyčleněno místo pro nádobu na TKO. 

11. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní budou řešeny podle předpisů 
upravujících náhradu škod. 

12. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími 
týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému 
nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce. 

13. Stavební povolení i schválená dokumentace musí být stále na staveništi k nahlédnutí kontrolním 
orgánům.  

14. Terén musí být před kolaudací srovnán, stavební rumisko a výkopový materiál může být odvážen 
pouze na skládku určenou příslušným obecním úřadem. 

15. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
16. K závěrečné kontrolní prohlídce bude mj. předloženo skutečné zaměření stavby. 
17. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového 

řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před 

zahájením stavebních prací. 
18. Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona 

stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
19. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů a vyjádřeních 

vlastníků a správců inženýrských sítí:  

 
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí:  
Č. j.: MUHOCJ 66050/2011 OŽP-vyj. ze dne 28. 6. 2011: 

1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme: 
a) Pokud by si stavba vyžádala prostorově či technicky nezbytné kácení dřevin rostouc ích mimo les, 

je nutné požádat v dostatečném předstihu o povolení kácení příslušný orgar. ochrany přírody, zde 
OÚ Josefov, v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírod;- a krajiny, v platném znění 
(dále jen ZOPK), a § 8 jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
Žádost o povolení kácení podává vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, či nájemce nebo 
jiný oprávněný uživatel tohoto pozemku se souhlasem jeho vlastníka. Má-li tento pozemek více 
spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich souhlas s kácením. Kácení se provádí zpravidla v 
období vegetačního klidu, co: se zohledňuje v podmínkách vydávaných rozhodnutí. Součástí 
rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin může být dle § 9 odst. 1 ZOPK uložení náhradní výsadby 
dřevin. 

b) Při stavbě bude postupováno v souladu s § 7 odst. 1 ZOPK a normou ČSN 83-9061 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině, zejména: 
- k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), 

je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem asi 2 m vysokým. 
- zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2 m od nich tak, 

aby nedošlo k jejich poškození, 
- kořenový- prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděním ani odstavce anim strojů a 

materiálů, 
- případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem). 

c) Podle návrhu vedou trasy VO zčásti mezi stávající zelení. Upozorňujeme, že výkop v blízkosti 
stromů bude hlouben ve vzdálenosti nejméně 2 m od paty kmene, a to ručně s tím, že pokládka 
případně povede pod kořenovým prostorem. Do výše uvedeného ochranného pásma dřevin lze 
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zasahovat jen v krajním případě, když není možné jiné uspokojivé řešení. Pokud ochranné pásmo 
nelze v daných případech zajistit, doporučujeme vést trasy z míst napojení na stávající kabely 
jinudy. 
Případné odkopané kořeny tlustší 2 cm v průměru nesmějí být přerušeny a po čas prací musí byt 
obaleny např. jutou, aby nevysychaly a netrpěly mrazem, zejména ve vegetačním období          
od 15. března do 1. listopadu.  

2) Stanovisko vodoprávního úřadu MěÚ Hodonín: záměr je možný při dodržení následujících 
podmínek: 
a)  Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo 

podzemních vod v daném území. 
b) Práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provádět jen s 

písemným souhlasem vlastníka veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle ust. § 25 cit. 
zákona č. 274/2001 Sb.  

3) Z hlediska odpadového hospodářství je předložený záměr možný. Upozorňujeme však na 
dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Veškeré odpady, které budou vznikat při stavbě musí původce (právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady - např. stavební firma) 
zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné 
podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a 
dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech. 

- Na zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, pokud vlastník prokáže, že 
budou využity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí 
životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje. 
- V opačném případě, musí být nakládáno se zeminami v souladu se zákonem o odpadech, musí být 
dodrženy požadavky vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu.  

4) Z hlediska ochrany ovzduší není MěÚ Hodonín dotčeným orgánem státní správy v územním, 
stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona. Tímto je dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 86/2002 Sb. 
obecní úřad, na jejímž katastrálním území se stavba nachází. 
Je třeba vyžádat si vyjádření Obecního úřadu Josefov. 
I přes uvedené sdělujeme, že záměr je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možný. 
5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: Rozšířením veřejného osvětlení v k.ú. Josefov budou dotčeny 
tyto pozemky : p.č. KN 263, 262, 261/1, 256, 86/1, 85, 822/1, 199, 36/1. Pozemky p.č. KN 256 a 
822/1 jsou součástí zemědělského půdního fondu v kultuře trvalý travní porost. 
Záměr výstavby veřejného osvětlení v Josefově nelze uskutečnit až do doby splnění níže uvedené 
podmínky: 
Před územním a stavebním řízením požádá investor orgán ochrany zemědělského půdního fondu o 
udělení souhlasu s návrhem trasy veřejného osvětlení, a to v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona 
č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Není připomínek. 
 
Č. j. ŽP/71719/2011/Ko ze dne 19. 7. 2011 - souhlas s návrhem trasy 
Souhlas se uděluje za následujících podmínek : 
a) Trasa veřejného osvětlení prochází zemědělským půdním fondem. Trasa bude realizována v 

souladu s předloženými mapovými podklady. Případná změna trasy bude projednána s orgánem 
ochrany ZPF. 

b) Výstavba bude realizována dle možností v období vegetačního klidu, investor projedná včas 
zamýšlené provádění prací s vlastníky či nájemci pozemků náležejících do ZPF. 

c) Vlastníkům či nájemcům dotčených pozemků budou uhrazeny případné škody vzniklé na trvalých 
kulturách a víceletých porostech. 

d) Veškeré výkopové a záhozové práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke smísení orničních a 
podorničních vrstev. 
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e) Po ukončení zemních prací bude provedeno urovnání terénu a předání pozemků vlastníkům či 
nájemcům. 

f) Při provádění zemních prací učiní investor taková opatření, aby bylo zabráněno úniku pevných, 
kapalných či plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 

g) Pokud dojde realizací stavby k poškození meliorační sítě, je investor povinen škody na vlastní 
náklady odstranit. 

h) V případě, že si práce spojené s výstavbou vyžádají odnětí pozemků ze ZPF na dobu delší než 
jeden rok, je investor povinen požádat orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu s odnětím pozemků 
ze ZPF. 

Obecní úřad Josefov: souhlasné závazné stanovisko ze dne 16. 6. 2011: 
Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že nevzniká žádný nový zdroj znečišťování ovzduší. Z 
výše uvedeného je zřejmé, že objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí a znečišťování 
ovzduší. Provozovatel musí předcházet znečišťování ovzduší. Při realizaci stavby nesmí docházet k 
nadměrnému znečišťování ovzduší a stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 

 

E.ON Česká republika, s.r.o.: zn. Z0398-Z051119759 ze dne 21. 6. 2011 

Jihomoravská plynárenská a.s.: zn.2499/11/113 ze dne 20. 6. 2011 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.: vyj. zn. No/2011/742 ze dne 29. 6. 2011 

Telefónica Czech Republic, a.s.: vyj. č.j. 102058/11 ze dne 1. 7. 2011 

Lázně Hodonín: vyjádření ze dne: 15. 9. 2011 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Brno: č. j.:10284/2011-Ho/LiOl ze dne 20. 6. 2011 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"): 
Obec Josefov (IČ - 00488496), Hlavní 131, 696 21  Prušánky 
    
 Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně 
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II 
(vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou 
výroková část I (vztahující se k umístění stavby). 

O dů v o d n ě n í  
 Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad obdržel dne 19. 9. 2011 pod č. j.: MUHOCJ 
92221/2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření veřejného osvětlení, 
Josefov, na pozemcích: parcely parcelní číslo 36/1 (ostatní plocha), 85 (ostatní plocha), 86/1 (ostatní 
plocha), 199 (ostatní plocha), 256 (trvalý travní porost), 261/1 (ostatní plocha), 262 (ostatní plocha), 
263 (ostatní plocha) a 822/1 (trvalý travní porost) v kat. území Josefov u Hodonína a žádosti o vydání 
stavebního povolení pro stavbu: Rozšíření veřejného osvětlení, Josefov, na pozemcích: parcely 
parcelní číslo 36/1 (ostatní plocha), 85 (ostatní plocha), 86/1 (ostatní plocha), 199 (ostatní plocha), 256 
(trvalý travní porost), 261/1 (ostatní plocha), 262 (ostatní plocha), 263 (ostatní plocha) a 822/1 (trvalý 
travní porost) v kat. území Josefov u Hodonína. 
 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad dne 23. 9. 2011 pod č. j.: MUHOCJ 
93637/2011.Han.ÚŘSP.Zazn rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního 
zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním 
řízením a projednání žádosti ve společném řízení. 
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Žádost byla předepsaným způsobem doložena, byla doložena těmito vyjádřeními, rozhodnutími a 
stanovisky: 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín: ev.č. 
HSBM-2-58-5/5-OPR-2011 ze dne 13. 7. 2011 
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí: č. j.: MUHOCJ 66050/2011 OŽP - vyj.          
ze dne 28. 6. 2011, č. j.: ŽP/71719/2011/Ko ze dne 19. 7. 2011 - souhlas s návrhem trasy 
Obecní úřad Josefov: vyj. ze dne 6. 6. 2011 (z hlediska ochrany ovzduší) 
E.ON Česká republika, s.r.o.: zn. Z0398-Z051119759 ze dne 21. 6. 2011 
Jihomoravská plynárenská a.s.: vyj. zn.2499/11/113 ze dne 20. 6. 2011 
Telefónica Czech Republic, a.s.: vyj. č. j.: 102058/11 ze dne 1. 7. 2011 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.: vyj. zn. No/2011/2139 ze dne 29. 6. 2011 
Obec Josefov: ze dne 16. 6. 2011  
 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad opatřením ze dne 23. 9. 2011 pod č. j.: 
MUHOCJ 93557/2011.Han.ÚŘSP.Ozná oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní 
jednání na den: 1. 11. 2011 (úterý) na místě samém, se srazem: Městský úřad Hodonín, obecný 
stavební úřad, Horní Valy 2, 2. patro - míst. č. 314. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska 
dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.  

 
O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol pod č. j.: MUHOCJ 

104848/2011.Han.ÚŘSP.Prot.  
  
 Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o změně 
stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a 
stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 
 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o změně 
stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto 
způsobem uvedeným ve výroku. 

O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I  
 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby, neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí a rozhodl proto způsobem 
uvedeným ve výroku I tohoto rozhodnutí 
 
Seznam všech účastníků řízení: 
Obec Josefov, Vladimír Blaha, Pavla Blahová, Pavel Doležal, Zina Doležalová, Josef Dřevěný, Jan 
Forman, Marie Hájková, Antonín Hanák, Ivana Hanáková, Vít Hasil, Květoslava Hasilová, Miroslav 
Havelka, Marek Hradil, Ing. Lubomír Hromek, Zdeněk Klečka, Blanka Klubusová, Silvie Kobzíková, 
Václava Krejčiříková, Lázně Hodonín, Naďa Lekavá, Veronika Lekavá, Jaroslav Lekavý, Marek 
Macůrek, Zuzana Macůrková, Zdeňka Modrová, Kamil Najgebaur, Zdeněk Najgebaur, Anna 
Najgebaurová, Milan Netík, Pavla Netíková, Martin Pešát, Zdeňka Pešátová, Hana Piharová, Vilém 
Prčík, Táňa Prčíková, Vladimír Přikryl, Miroslav Redek, Jitka Redková, Josef Skoumal, Ing. Simona 
Suchánková, Eliška Syrovátková, Eva Syrovátková, Eva Syrovátková, Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s., DIMA CZ s.r.o., E.ON Česká Republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská a.s., 
Pozemkový fond České republiky, Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic JmK, příspěvková 
organizace kraje, oblast Hodonín, Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad 
k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném 
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případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze 
vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále 
osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) 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.    
 
Za účastníky územního řízení byli vzati: 
Obec Josefov (IČ – 00488496), Hlavní 131, Josefov, 696 21 Prušánky (stavebník a vlastník pozemků 
dotčených stavbou: 36/1, 85, 86/1, 199, 256, 261/1, 262, 263 a 822/1 v kat. území Josefov u Hodonína, 
a obec, na jejímž katastrálním území má být požadovaný záměr uskutečněn 
Vladimír Blaha, U školky 378, 696 17  Dolní Bojanovice (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 30/2 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Pavla Blahová, U školky 378, 696 17  Dolní Bojanovice (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 30/2 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Pavel Doležal, Dolní 66, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 15 v k. 
ú. Josefov u Hodonína) 
Zina Doležalová, Dolní 66, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 15 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Jan Forman, U Školy 118, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedních pozemků (a stavby na něm) 
parc. č. 822/3 a 822/10 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Marie Hájková, Sc. Viatora 1119/2, 695 01  Hodonín 1 (vlastník sousedních pozemků parc. č. 258/1, 
258/25, 261/6 a 261/7 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Antonín Hanák, Za Dvorem 133, Josefov, 696 21  Prušánky (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 1/1 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Ivana Hanáková, Za Dvorem 133, Josefov, 696 21  Prušánky (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 1/1 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Vít Hasil, Dolní 77, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 7 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Květoslava Hasilová, Dolní 77, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 7 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Miroslav Havelka, Za Dvorem 85, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku parc. č. 261/2        
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Marek Hradil, Za Dvorem 109, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku (a stavby na 
něm) parc. č. 27/2 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Ing. Lubomír Hromek, Prušánky 316, 696 21  Prušánky (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 
25 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Blanka Klubusová, Záhumenní 105, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku parc. č. 
261/8 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Silvie Kobzíková, Dolní 3, 696 21  Josefov (vlastník sousedních pozemků (a stavby na nich) parc. č. 8 
a 9 v k. ú. Josefov u Hodonína 
Václava Krejčiříková, Záhumenní 65, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku parc. č. 
261/3 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Naďa Lekavá, Dolní 6, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 23/1 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Veronika Lekavá, Josefov 28, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 23/2 v k. 
ú. Josefov u Hodonína) 
Jaroslav Lekavý, Dolní 6, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 23/1 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Zuzana Macůrková, U školy 128, Josefov, 696 21  Prušánky (vlastník sousedních pozemků parc. č. 
93/2 a 93/3 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Zdeňka Modrová, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov Prušánky (vlastník sousedního pozemku parc. č. 
11 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Kamil Najgebaur, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku parc. č. 822/6 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
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Zdeněk Najgebaur, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 822/7 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Anna Najgebaurová, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 822/7 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Milan Netík, Dolní 2, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedních pozemků (a stavby na nich) 
parc. č. 4 a 5  v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Pavla Netíková, Dolní 2, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a stavby na 
něm) parc. č. 4 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Martin Pešát, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a stavby na 
něm) parc. č. 12 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Zdeňka Pešátová, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a stavby na 
něm) parc. č. 12 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Hana Piharová, Dolní 1, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 3 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Vilém Prčík, Záhumenice 569, 696 17  Dolní Bojanovice (spoluvlastník sousedního pozemku  parc. 
č. 822/4 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Táňa Prčíková, Záhumenice 569, 696 17  Dolní Bojanovice (spoluvlastník sousedního pozemku  
parc. č. 822/4 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Vladimír Přikryl, Horní 21, 696 21  Josefov (vlastník sousedních pozemků parc. č. 92 a 93/1 (a 
stavby na nich) v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Miroslav Redek, Dolní 51, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 19 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Jitka Redková, Dolní 51, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 17 a 
19 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Josef Skoumal, Dolní 116, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 20/2 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Ing. Simona Suchánková, Dolní 8, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedních pozemků parc. 
č. 261/10, 28/2 a 29/1 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Eliška Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č. 261/10 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Eva Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č. 261/10 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Eva Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č. 261/10 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 601 82  Brno 
ve správě: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 
náměstí 449/3, Brno - Veveří, 601 82  Brno (vlastník sousedního pozemku parc. č. 36/1 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00  Praha (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č. 261/9 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
DIMA CZ s.r.o., Čechova 656/24, Přerov I-Město, 750 02  Přerov (vlastník sousedních pozemků 
parc. č. 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/7, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11 a 258/12 v k. ú. Josefov 
u Hodonína) 
Lázně Hodonín, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,Telefónica Czech Republic, a.s., E.ON Česká 
Republika, s.r.o., Regionální engineering Hodonín, Jihomoravská plynárenská a.s.– vlastníci a správci 
dotčených inž. sítí 
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění 
stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a 
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stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 
 

Vybudování technické infrastruktury je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru 
(ÚPn SÚ) Josefova, schváleného zastupitelstvem obce Josefov dne 16. 6. 2009, s účinností od 10. 7. 
2009. 
 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění 
stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto 
způsobem uvedeným ve výroku. 

 
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. 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.    

 

O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I I  
    
 Městský úřad Hodonín, Obecný stavební úřad posoudil žádost o vydání stavebního povolení, 
neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení a rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku 
II tohoto rozhodnutí.  
 
Seznam všech účastníků řízení: 
Obec Josefov, Vladimír Blaha, Pavla Blahová, Pavel Doležal, Zina Doležalová, Josef Dřevěný, Jan 
Forman, Marie Hájková, Antonín Hanák, Ivana Hanáková, Vít Hasil, Květoslava Hasilová, Miroslav 
Havelka, Marek Hradil, Ing. Lubomír Hromek, Zdeněk Klečka, Blanka Klubusová, Silvie Kobzíková, 
Václava Krejčiříková, Lázně Hodonín, Naďa Lekavá, Veronika Lekavá, Jaroslav Lekavý, Marek 
Macůrek, Zuzana Macůrková, Zdeňka Modrová, Kamil Najgebaur, Zdeněk Najgebaur, Anna 
Najgebaurová, Milan Netík, Pavla Netíková, Martin Pešát, Zdeňka Pešátová, Hana Piharová, Vilém 
Prčík, Táňa Prčíková, Vladimír Přikryl, Miroslav Redek, Jitka Redková, Josef Skoumal, Ing. Simona 
Suchánková, Eliška Syrovátková, Eva Syrovátková, Eva Syrovátková, Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s., DIMA CZ s.r.o., E.ON Česká Republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská a.s., 
Pozemkový fond České republiky, Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic JmK, příspěvková 
organizace kraje, oblast Hodonín, Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
 
Za účastníky územního řízení byli vzati: 
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad z 
ustanovení § 109 stavebního zákona. 
Obec Josefov (IČ – 00488496), Hlavní 131, Josefov, 696 21 Prušánky (stavebník a vlastník pozemků 
dotčených stavbou: 36/1, 85, 86/1, 199, 256, 261/1, 262, 263 a 822/1 v kat. území Josefov u Hodonína. 
Vladimír Blaha, U školky 378, 696 17  Dolní Bojanovice (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 30/2 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Pavla Blahová, U školky 378, 696 17  Dolní Bojanovice (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 30/2 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Pavel Doležal, Dolní 66, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 15 v k. 
ú. Josefov u Hodonína) 
Zina Doležalová, Dolní 66, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 15 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Jan Forman, U Školy 118, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedních pozemků (a stavby na něm) 
parc. č. 822/3 a 822/10 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Marie Hájková, Sc. Viatora 1119/2, 695 01  Hodonín 1 (vlastník sousedních pozemků parc. č. 258/1, 
258/25, 261/6 a 261/7 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Antonín Hanák, Za Dvorem 133, Josefov, 696 21  Prušánky (spoluvlastník sousedního pozemku (a 



 
11  

stavby na něm) parc. č. 1/1 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Ivana Hanáková, Za Dvorem 133, Josefov, 696 21  Prušánky (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 1/1 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Vít Hasil, Dolní 77, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 7 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Květoslava Hasilová, Dolní 77, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 7 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Miroslav Havelka, Za Dvorem 85, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku parc. č. 261/2        
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Marek Hradil, Za Dvorem 109, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku (a stavby na 
něm) parc. č. 27/2 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Ing. Lubomír Hromek, Prušánky 316, 696 21  Prušánky (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 
25 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Blanka Klubusová, Záhumenní 105, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku parc. č. 
261/8 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Silvie Kobzíková, Dolní 3, 696 21  Josefov (vlastník sousedních pozemků (a stavby na nich) parc. č. 8 
a 9 v k. ú. Josefov u Hodonína 
Václava Krejčiříková, Záhumenní 65, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku parc. č. 
261/3 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Naďa Lekavá, Dolní 6, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 23/1 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Veronika Lekavá, Josefov 28, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 23/2 v k. 
ú. Josefov u Hodonína) 
Jaroslav Lekavý, Dolní 6, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 23/1 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Zuzana Macůrková, U školy 128, Josefov, 696 21  Prušánky (vlastník sousedních pozemků parc. č. 
93/2 a 93/3 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Zdeňka Modrová, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov Prušánky (vlastník sousedního pozemku parc. č. 
11 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Kamil Najgebaur, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov (vlastník sousedního pozemku parc. č. 822/6 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Zdeněk Najgebaur, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 822/7 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Anna Najgebaurová, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a 
stavby na něm) parc. č. 822/7 v k. ú. Josefov u Hodonína)  
Milan Netík, Dolní 2, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedních pozemků (a stavby na nich) 
parc. č. 4 a 5  v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Pavla Netíková, Dolní 2, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a stavby na 
něm) parc. č. 4 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Martin Pešát, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a stavby na 
něm) parc. č. 12 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Zdeňka Pešátová, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku (a stavby na 
něm) parc. č. 12 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Hana Piharová, Dolní 1, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 3 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Vilém Prčík, Záhumenice 569, 696 17  Dolní Bojanovice (spoluvlastník sousedního pozemku  parc. 
č. 822/4 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Táňa Prčíková, Záhumenice 569, 696 17  Dolní Bojanovice (spoluvlastník sousedního pozemku  
parc. č. 822/4 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Vladimír Přikryl, Horní 21, 696 21  Josefov (vlastník sousedních pozemků parc. č. 92 a 93/1 (a 
stavby na nich) v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Miroslav Redek, Dolní 51, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 19 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Jitka Redková, Dolní 51, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 17 a 
19 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
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Josef Skoumal, Dolní 116, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 20/2 
v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Ing. Simona Suchánková, Dolní 8, Josefov, 696 21  Josefov (spoluvlastník sousedních pozemků parc. 
č. 261/10, 28/2 a 29/1 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Eliška Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č. 261/10 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Eva Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č. 261/10 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Eva Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č. 261/10 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 601 82  Brno 
ve správě: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 
náměstí 449/3, Brno - Veveří, 601 82  Brno (vlastník sousedního pozemku parc. č. 36/1 v k. ú. 
Josefov u Hodonína) 
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00  Praha (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č. 261/9 v k. ú. Josefov u Hodonína) 
DIMA CZ s.r.o., Čechova 656/24, Přerov I-Město, 750 02  Přerov (vlastník sousedních pozemků 
parc. č. 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/7, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11 a 258/12 v k. ú. Josefov 
u Hodonína) 
Lázně Hodonín, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,Telefónica Czech Republic, a.s., E.ON Česká 
Republika, s.r.o., Regionální engineering Hodonín, Jihomoravská plynárenská a.s.– vlastníci a správci 
dotčených inž. sítí 
 
Vypořádání s námitkami účastníků řázení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o 
vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky 
řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění 
stavby a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody 
bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
 

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je 
závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.   
 
 

P o u č e n í  

P o u č e n í  k  v ý r o k u  I  
 Proti tomuto výroku 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. 
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P o u č e n í  k  v ý r o k u  I I  
 Proti tomuto výroku 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. 
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ivona Lexová v. r. 
vedoucí stav. úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení veřejné vyhlášky na desce Městského úřadu 
Hodonín. 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................        Datum sejmutí: …………………...................... 
 
 
………………………………….....................        ………………………………............................ 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení         Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:            Razítko: 
 
 
 
V elektronické podobě           V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….        zveřejněno do : ……………………………….. 
 
 
…………………………………..................... ………………………………............................. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko: Razítko: 
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R o z d ě l o v n í k  
Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby       
Doručení jednotlivě:  

Obec Josefov, Hlavní 131, Josefov, 696 21  Prušánky   
v zastoupení: Ing. Aleš Lovecký, Smetanova 1540, 696 62  Strážnice,         

Doručení veřejnou vyhláškou:  
Vladimír Blaha, U školky 378, 696 17  Dolní Bojanovice 
Pavla Blahová, U školky 378, 696 17  Dolní Bojanovice 
Pavel Doležal, Dolní 66, Josefov, 696 21  Josefov 
Zina Doležalová, Dolní 66, Josefov, 696 21  Josefov 
Jan Forman, U Školy 118, Josefov, 696 21  Josefov 
Marie Hájková, Sc. Viatora 1119/2, 695 01  Hodonín 1 
Antonín Hanák, Za Dvorem 133, Josefov, 696 21  Prušánky 
Ivana Hanáková, Za Dvorem 133, Josefov, 696 21  Prušánky 
Vít Hasil, Dolní 77, Josefov, 696 21  Josefov 
Květoslava Hasilová, Dolní 77, 696 21  Josefov 
Miroslav Havelka, Za Dvorem 85, 696 21  Josefov 
Marek Hradil, Za Dvorem 109, Josefov, 696 21  Josefov 
Ing. Lubomír Hromek, Prušánky 316, 696 21  Prušánky 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 601 82  Brno 
Zdeněk Klečka, Lesní 3296/15, Hodonín, 695 01  Hodonín 
Blanka Klubusová, Záhumenní 105, Josefov, 696 21  Josefov 
Silvie Kobzíková, Dolní 3, 696 21  Josefov 
Václava Krejčiříková, Záhumenní 65, Josefov, 696 21  Josefov 
Naďa Lekavá, Dolní 6, 696 21  Josefov 
Veronika Lekavá, Josefov 28, 696 21  Josefov 
Jaroslav Lekavý, Dolní 6, Josefov, 696 21  Josefov 
Marek Macůrek, U školy 128, Josefov, 696 21  Prušánky 
Zuzana Macůrková, U školy 128, Josefov, 696 21  Prušánky 
Zdeňka Modrová, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov 
Kamil Najgebaur, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov 
Zdeněk Najgebaur, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov 
Anna Najgebaurová, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov 
Milan Netík, Dolní 2, Josefov, 696 21  Josefov 
Pavla Netíková, Dolní 2, Josefov, 696 21  Josefov 
Martin Pešát, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov 
Hana Piharová, Dolní 1, 696 21  Josefov 
Vilém Prčík, Záhumenice 569, 696 17  Dolní Bojanovice 
Táňa Prčíková, Záhumenice 569, 696 17  Dolní Bojanovice 
Vladimír Přikryl, Horní 21, 696 21  Josefov 
Miroslav Redek, Dolní 51, Josefov, 696 21  Josefov 
Jitka Redková, Dolní 51, Josefov, 696 21  Josefov 
Josef Skoumal, Dolní 116, Josefov, 696 21  Josefov 
Ing. Simona Suchánková, Dolní 8, Josefov, 696 21  Josefov 
Eliška Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 
Eva Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 
Eva Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 
Ing. Iva Tománková, Horní 14, Josefov, 696 21  Josefov 
DIMA CZ s.r.o., Čechova 656/24, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00  Praha 

Dotčení vlastníci inž. sítí a infrastruktury: 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín, 695 11  Hodonín  
E.ON Česká Republika, s.r.o., Regionální engineering Hodonín, Husova 1, 695 42  Hodonín 
Lázně Hodonín, Měšťanská 3559/140, 695 01  Hodonín 1 
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Jihomoravská plynárenská a.s., Brněnská 52, 695 01  Hodonín 1 
Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 
695 01  Hodonín 1 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 

Účastníci řízení - stavební řízení       
Doručení jednotlivě:  

Obec Josefov, Hlavní 131, Josefov, 696 21  Prušánky   
v zastoupení: Ing. Aleš Lovecký, Smetanova 1540, 696 62  Strážnice, 

Doručení veřejnou vyhláškou:  
Obec Josefov, Hlavní 131, Josefov, 696 21  Prušánky   
v zastoupení: Ing. Aleš Lovecký, Smetanova 1540, 696 62  Strážnice       
Vladimír Blaha, U školky 378, 696 17  Dolní Bojanovice 
Pavla Blahová, U školky 378, 696 17  Dolní Bojanovice 
Pavel Doležal, Dolní 66, Josefov, 696 21  Josefov 
Zina Doležalová, Dolní 66, Josefov, 696 21  Josefov 
Jan Forman, U Školy 118, Josefov, 696 21  Josefov 
Marie Hájková, Sc. Viatora 1119/2, 695 01  Hodonín 1 
Antonín Hanák, Za Dvorem 133, Josefov, 696 21  Prušánky 
Ivana Hanáková, Za Dvorem 133, Josefov, 696 21  Prušánky 
Vít Hasil, Dolní 77, Josefov, 696 21  Josefov 
Květoslava Hasilová, Dolní 77, 696 21  Josefov 
Miroslav Havelka, Za Dvorem 85, 696 21  Josefov 
Marek Hradil, Za Dvorem 109, Josefov, 696 21  Josefov 
Ing. Lubomír Hromek, Prušánky 316, 696 21  Prušánky 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 601 82  Brno 
Zdeněk Klečka, Lesní 3296/15, Hodonín, 695 01  Hodonín 
Blanka Klubusová, Záhumenní 105, Josefov, 696 21  Josefov 
Silvie Kobzíková, Dolní 3, 696 21  Josefov 
Václava Krejčiříková, Záhumenní 65, Josefov, 696 21  Josefov 
Naďa Lekavá, Dolní 6, 696 21  Josefov 
Veronika Lekavá, Josefov 28, 696 21  Josefov 
Jaroslav Lekavý, Dolní 6, Josefov, 696 21  Josefov 
Marek Macůrek, U školy 128, Josefov, 696 21  Prušánky 
Zuzana Macůrková, U školy 128, Josefov, 696 21  Prušánky 
Zdeňka Modrová, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov 
Kamil Najgebaur, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov 
Zdeněk Najgebaur, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov 
Anna Najgebaurová, U Školy 130, Josefov, 696 21  Josefov 
Milan Netík, Dolní 2, Josefov, 696 21  Josefov 
Pavla Netíková, Dolní 2, Josefov, 696 21  Josefov 
Martin Pešát, Dolní 4, Josefov, 696 21  Josefov 
Hana Piharová, Dolní 1, 696 21  Josefov 
Vilém Prčík, Záhumenice 569, 696 17  Dolní Bojanovice 
Táňa Prčíková, Záhumenice 569, 696 17  Dolní Bojanovice 
Vladimír Přikryl, Horní 21, 696 21  Josefov 
Miroslav Redek, Dolní 51, Josefov, 696 21  Josefov 
Jitka Redková, Dolní 51, Josefov, 696 21  Josefov 
Josef Skoumal, Dolní 116, Josefov, 696 21  Josefov 
Ing. Simona Suchánková, Dolní 8, Josefov, 696 21  Josefov 
Eliška Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 
Eva Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 
Eva Syrovátková, Družstevní čtvrť 3143/17, 695 01  Hodonín 1 
Ing. Iva Tománková, Horní 14, Josefov, 696 21  Josefov 
DIMA CZ s.r.o., Čechova 656/24, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 
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Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00  Praha 
Dotčení vlastníci inž. sítí a infrastruktury: 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín, 695 11  Hodonín  
E.ON Česká Republika, s.r.o., Regionální engineering Hodonín, Husova 1, 695 42  Hodonín 
Lázně Hodonín, Měšťanská 3559/140, 695 01  Hodonín 1 
Jihomoravská plynárenská a.s., Brněnská 52, 695 01  Hodonín 1 
Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 
695 01  Hodonín 1 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Hodonín - odbor OOVV, Národní  třída 25, 695 01  Hodonín 1 
Obecní úřad Josefov, Hlavní 131, Josefov, 696 21  Prušánky 

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3, 
695 03  Hodonín 
Městský úřad Hodonín - odbor rozvoje a investic, Národní třída 25/14, 695 35  Hodonín 
Městský úřad Hodonín - odbor ŽP, Národní třída 25, 695 01  Hodonín 1 
Obecní úřad Josefov, Hlavní 131, Josefov, 696 21  Prušánky 

 
 
 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů v celkové výši 4000,- Kč byl zaplacen hotově.  
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