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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby:
Rozšíření infrastruktury pro výstavbu 37 rodinných domů, k. ú. Josefov u Hodonína
na pozemcích: parcely parcelní číslo 256 (trvalý travní porost), 257 (ostatní plocha), 258/2
(orná půda), 258/3 (orná půda), 258/4 (orná půda), 258/5 (orná půda), 258/6 (orná půda), 258/7 (orná
půda), 258/8 (orná půda), 258/9 (orná půda), 258/10 (orná půda), 258/11 (orná půda), 258/12 (orná
půda), 258/13 (orná půda), 258/14 (orná půda), 258/15 (orná půda), 258/16 (orná půda), 258/17 (orná
půda), 258/18 (orná půda), 258/19 (orná půda), 258/20 (orná půda), 258/21 (orná půda), 258/22 (orná
půda), 258/23 (orná půda), 258/24 (orná půda), 259 (lesní pozemek), 260 (orná půda), 261/1 (ostatní
plocha), 262 (ostatní plocha), 265 (ostatní plocha) a 342 (vodní plocha) v kat. území Josefov u
Hodonína, kterou podala společnost DIMA CZ s.r.o. (IČ - 25853716), Čechova 656, Přerov I-Město,
750 02 Přerov, takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Rozšíření infrastruktury pro výstavbu 37 rodinných domů, k. ú. Josefov u Hodonína
na pozemcích: parcely parcelní číslo 256 (trvalý travní porost), 257 (ostatní plocha), 258/2 (orná
půda), 258/3 (orná půda), 258/4 (orná půda), 258/5 (orná půda), 258/6 (orná půda), 258/7 (orná půda),
258/8 (orná půda), 258/9 (orná půda), 258/10 (orná půda), 258/11 (orná půda), 258/12 (orná půda),
258/13 (orná půda), 258/14 (orná půda), 258/15 (orná půda), 258/17 (orná půda), 258/18 (orná půda),
258/19 (orná půda), 258/20 (orná půda), 258/21 (orná půda), 258/22 (orná půda), 258/23 (orná půda),
258/24 (orná půda), 259 (lesní pozemek), 260 (orná půda), 261/1 (ostatní plocha), 262 (ostatní
plocha), 265 (ostatní plocha) a 342 (vodní plocha) v kat. území Josefov u Hodonína.
Stručná charakteristika stavby:
Projektová dokumentace řeší výstavbu technické infrastruktury pro výstavbu 37 rodinných domů
v k. ú. Josefov u Hodonína. Bude se jednat o objekty: SO.01 – Hrubé terénní úpravy (násypy a
výkopy), SO.02 - Komunikace, zpevněné plochy; SO.03 – Vodovod, přípojky; SO.04 – Venkovní
kanalizace; SO.05 – Kabelové vedení NN, přípojky; SO.06 – STL plynovod, přípojky; SO.07 –
Veřejné osvětlení; SO.08 – Veřejný rozhlas; SO.09 – Přeložka (přemístění) telefonního kabelu.
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Pro umístění stavby a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:
1. Nová technická infrastruktura obytné zóny bude umístěna na pozemcích parc. č. parcely parcelní
číslo 256 (trvalý travní porost), 257 (ostatní plocha), 258/2 (orná půda), 258/3 (orná půda), 258/4
(orná půda), 258/5 (orná půda), 258/6 (orná půda), 258/7 (orná půda), 258/8 (orná půda), 258/9
(orná půda), 258/10 (orná půda), 258/11 (orná půda), 258/12 (orná půda), 258/13 (orná půda),
258/14 (orná půda), 258/15 (orná půda), 258/17 (orná půda), 258/18 (orná půda), 258/19 (orná
půda), 258/20 (orná půda), 258/21 (orná půda), 258/22 (orná půda), 258/23 (orná půda), 258/24
(orná půda), 259 (lesní pozemek), 260 (orná půda), 261/1 (ostatní plocha), 262 (ostatní plocha),
265 (ostatní plocha) a 342 (vodní plocha) v kat. území Josefov u Hodonína, dle celkové situace
stavby, která je součástí projektové dokumentace ověřené při územním řízení a kterou vypracoval
Ing. Radim Košťálek.
2. V zájmovém území činí nadmořská výška terénu cca 165 až 170 m. n. m.
SO.01 – Hrubé terénní úpravy (násypy a výkopy) – bude provedena úprava do sklonů 5 % pro
navrženou komunikaci; zvýšení terénu u parcel na severním okraji území pro dostatečný spád
splaškové kanalizace k ČOV; zvýšení rostlého terénu v místě úžlabí v rostlém terénu na
pozemcích pro rodinné domy (RD) č. 17, 18 a 19 směrem k lávce přes potok, kde je při dešti
vyšší hladina spodní vody
SO.02 - Komunikace, zpevněné plochy – území bude napojeno na stávající komunikaci v ulici
„Za Dvorem“. Komunikace je navržena jako dvoupruhová v celkové šířce 5,0 m a je provedena
v délce 76 m k odbočce do obytné zóny. V obytné zóně bude komunikace dvoupruhová v šířce
4,5m. Komunikace bude provedena jako objízdný ovál s jedním vjezdem. Je zde navrženo 22
parkovacích stání o rozměru 6,5 x 2,2 m.
SO.03 – Vodovod, přípojky – bude provedeno prodloužení stávajícího řadu DN 80 v místě
stávající štěrkové komunikace; vodovodní řad DN 80 bude v nově navržené místní komunikaci
v obytné zóně; přípojky k jednotlivým domům budou ukončeny na pozemku vodoměrnou šachtou
SO.04 – Venkovní kanalizace
- splašková - je navrženo provedení kanalizační stoky
kanalizace DS 1 DN – 300 od nové místní komunikace v prostoru výstavby RD do stoky A –
přivaděče na ČOV; provedení uliční stoky DS 2 a DS 3 DN - 250 až 300 v prostoru výstavby RD;
provedení stoky kanalizace DS 4 DN – 300 pro budoucí možné napojení kanalizace z horní části
plánované výstavby; jednotlivé přípojky budou ukončeny na pozemcích RD revizní šachtičkou
- dešťová - je navrženo provedení hlavní kanalizační stoky
kanalizace DD 1 DN – 600 od místní komunikace v prostoru výstavby RD do vodoteče; budou
provedeny uliční stoky kanalizace DD 2 a DD 3 DN - 300 až 600 v prostoru výstavby RD; budou
provedeny stoky kanalizace DD 4 DN 600 pro odvedení srážkových vod ze záchytného příkopu
v prostoru nad plánovanou výstavbou; provedení stoky dešťové komunikace DD 5 DN - 300
v nové příjezdné komunikaci k plánované výstavbě
SO.05 – Kabelové vedení NN, přípojky – připojení lokality bude provedeno z nové trafostanice
umístěné v blízkosti lokality. Rozvody NN uvnitř lokality budou provedeny kabely AYKY
3x240+120 okružním vedením, který bude zasmyčkován k jednotlivým přípojkovým skříním na
pozemcích RD
SO.06 – STL plynovod, přípojky – bude proveden nový plynovodní řad v nově navržené
komunikaci. Z plynovodního řadu budou provedeny přípojky k jednotlivým pozemkům RD
s ukončením v typovém sloupku.
SO.07 – Veřejné osvětlení – napojovacím bodem bude stávající stožár veřejného osvětlení (VO)
na začátku lokality. VO bude tvořeno svítidly 1x70 W, umístěnými na bezpalicových stožárech
výšky 6 m.
SO.08 – Veřejný rozhlas – napojovacím bodem bude stávající rozvod umístěný na stožáru VO
na začátku lokality. Rozvod bude proveden kabelem CYKY vedeným v souběhu s kabelem VO.
Na každém druhém stožáru bude umístěn reproduktor.
SO.09 – Přeložka (přemístění) telefonního kabelu – v k. ú. Josefov u Hodonína v souběhu se
státní silnicí Prušánky – Dolní Bojkovice prochází trasa DOK ve správě Telefónica Czech
Republic. Kabel je veden v místech plánované výstavby RD. Tento kabel bude přeložen do
zeleného pásu nově navržené místní komunikace, popř. pod navržená parkovací stání.
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8.

Toto územní rozhodnutí neopravňuje navrhovatele k zahájení stavebních ani přípravných prací.
Práce průzkumové, t.j. topografické, hydrologické, geologické a pod. se za přípravné práce
nepovažují.
Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky
územního řízení.
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.
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).
Objekt SO.01 - Hrubé terénní úpravy – realizace úprav bude vyžadovat ohlášení stavebnímu
úřadu dle § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona.
Objekt SO.02 - Komunikace, zpevněné plochy – realizace objektu bude vyžadovat povolení
Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby.
SO.03 – Vodovod a SO.04 – Venkovní kanalizace - realizace objektů bude vyžadovat povolení
MěÚ Hodonín, odboru životního prostředí.
SO.05 – Kabelové vedení NN - realizace objektu nevyžaduje dle § 103 odst. 1 písm. e) čl. 5
stavební povolení ani ohlášení
SO.06 – STL plynovod - realizace objektu nevyžaduje dle § 103 odst. 1 písm. e) čl. 6 stavební
povolení ani ohlášení
SO.07 – Veřejné osvětlení - realizace nevyžaduje dle § 103 odst. 1 písm. e) čl. 8 stavební
povolení ani ohlášení
SO.08 – Veřejný rozhlas – realizace objektu nevyžaduje dle § 103 odst. 1 písm. e) čl. 4 stavební
povolení ani ohlášení
SO.09 – Přeložka (přemístění) telefonního kabelu – realizace objektu nevyžaduje dle § 103 odst.
1 písm. e) čl. 4 stavební povolení ani ohlášení
Realizace přípojky NN, vody, přesun telefonního kabelu, kanalizace a plynu nevyžadují dle § 103
odst. 1 písm. b) bod 1 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení, přípojky však mohou být
realizovány až po vydání kolaudačního souhlasu vedení NN, vodovodu, kanalizace a STL
plynovodu.
Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a
stanoviska vlastníků a správců inženýrských sítí:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Územní odbor Hodonín – souhlasné
stanovisko ze dne 6. 1. 2011 pod ev. č. HSBM–2–58–4/5–OPR–2010
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 22. 11. 2010,
zn.: ŽP/2010/27181 – vyj.
Vlastní vyjádření:
1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme: není námitek
2)Stanovisko vodoprávního úřadu MěÚ Hodonín: záměr je možný při dodržení následujících
podmínek:
1) Plánovaná stavba SO 03 Venkovní vodovod a SO 04 Venkovní kanalizace je vodním dílem a k
jejímu zřízení je třeba povolení vodoprávního úřadu podle ust. § 15 vodního zákona.
2) Žádost o povolení stavby je nutné podat podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádostí o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
(formulář žádosti je ke stažení na www.hodonin.eu , Městský úřad, Odbory úřadu, Odbor
životního prostředí, formuláře - vodní hospodářství).
3) Podle § 158 a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
mohou vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě,
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního
právního předpisu. Upozorňujeme, že jednotlivé části dokumentace (dodané ve dvou
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13)

vyhotoveních - § 110 odst. 3 stavebního zákona) musí být opatřeny náležitostmi a údaji o jejich
konkrétním zpracovateli (§ 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.) - tj. otisk razítka a podpis
autorizované osoby.
Případné přeložky vedení stávající kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu jsou rovněž
vodním dílem a k jejich zřízení je třeba povolení vodoprávního úřadu podle ust. § 15 vodního
zákona.
Jelikož se záměr týká kanalizace pro veřejnou potřebu, je nutno v plném rozsahu respektovat
zákon o vodovodech a kanalizacích.
Odvádění odpadních vod je nutno odsouhlasit majitelem a provozovatelem veřejné kanalizace.
Přípojky k veřejné kanalizaci jsou samostatnými stavbami a nejsou vodními díly ani součástí
vodních děl (viz ust. § 3 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích a ust. § 55 odst. 2 vodního
zákona). Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla
provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je
zaústěna (viz ust. § 3 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Zásobování vodou je nutno odsouhlasit majitelem a provozovatelem veřejného vodovodu.
Přípojky k veřejnému vodovodu jsou samostatnými stavbami a nejsou vodními díly ani součástí
vodních děl (viz ust. § 3 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a ust. § 55 odst. 2 vodního
zákona). Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, abv vodovodní přípojka byla
provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve veřejném vodovodu (viz ust.
§ 3 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Upozorňujeme, že stavba ČOV Josefov již je pravomocně povolena (nikoli, jak je chybně
uvedeno v PD, zpracována dokumentace pro stavební řízení) rozhodnutím č.j. 115922/2009 ze
dne 30.11.2009, které nabylo právní moci dne 1.1.2010. Upozorňujeme, že stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových
nebo podzemních vod v daném území.
Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být v dobrém technickém stavu,
tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění
stavby. Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit. Hlavní pozornost při sledování
technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.
Práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provádět jen s
písemným souhlasem vlastníka veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle ust. § 23
zákona o vodovodech a kanalizacích.

14) Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě
3) Z hlediska odpadového hospodářství: je záměr možný za předpokladu dodržení zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o
odpadech) a níže uvedených podmínek.
- Veškeré odpady, které budou vznikat, musí původce 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.
- V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle
§ 9a zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit např. na
drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů.
- 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.
- Při použití odpadů na povrchu terénu musí být dodrženy požadavky vyhl. 294/2005 Sb. o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
- Původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a
způsobech nakládání s nimi v souladu s § 39 zákona o odpadech a § 21. § 22 vyhl. MŽP č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
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Z předložené PD je zřejmé, že budou vznikat nebezpečné odpady, upozorňujeme, že původce odpadů
je povinen k nakládám s nebezpečnými odpady vyžádat si souhlas věcně a místně příslušného orgánu
státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, a to nejpozději ke dnu zahájení provozu, tj.
stavby (náležitosti žádosti jsou obsaženy v § 2 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění; požadavky na shromažďovací prostředky jsou uvedeny v § 5 této
vyhlášky).
- Součástí PD je návrh 22 parkovacích stání
K tomuto sdělujeme následující:
Upozorňujeme na to, že předložený záměr může být stanoven dle § 4 odst. 1 písm. d) jako podlimitní
záměr tzn: záměr který nedosahuje příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen podlimitní
záměr) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení jako záměr uvedený v příloze
č. 1 k zákonu 5. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Kategorii II
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek. o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
MěU Hodonín, odbor životního prostředí však není kompetentním orgánem státní správy k posouzení,
zda předložen) záměr podléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona Č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Proto je nutné
mít vyjádření kompetentního orgánu. Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
vykonávají ministerstvo, orgány kraje. Upozorňujeme, že v případě, že by uvedený záměr podléhal
posouzení vlivu na životní prostředí nelze bez posouzení vlivu na životní prostředí vydat územní
rozhodnutí týkající záměru a je závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
4) Z hlediska ochrany ovzduší: Pokud budou v rámci infrastruktury instalovány zdroje neuvedené v
příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, bude vydávat závazné stanovisko obecní úřad obce
s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí.
Při vlastní realizaci záměru je nutno dbát na minimalizaci prašnosti v době výstavby, zejména
navrhnout a dodržovat opatření při manipulaci a přepravě sypkých materiálů a sutí a při vlastních
stavebních pracích.
5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: Výstavba RD v k.ú. Josefov musí být v souladu s územně
plánovací dokumentací obce Josefov. Pokud dotčené pozemky pro výstavbu RD se nachází v
zastavěném území obce Josefov, není třeba v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 334/1992
Sb.. ve znění pozdějších předpisů, souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Pokud pozemky pro výstavbu RD se nachází mimo zastavěné území obce Josefov, v území
zastavitelném, je třeba požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o odnětí dotčených
pozemků ze ZPF, a to před územním a stavebním řízením.
Stavbou RD budou dotčeny tyto pozemky v k.ú. Josefov :
p.č. KN 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/7, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11, 258/12, 258/13,
258/14, 258/15, 258/16, 258/17, 258/18, 258/19, 258/20, 258/21, 258/22, 258/23, 260,265.
Kromě pozemku p.č. 265 jsou pozemky součástí zemědělského půdního fondu v kultuře orná půda.
Jak je výše uvedeno, souhlas s odnětím pozemků ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pro stavbu RD je nutné doložit v území zastavitelném, a sice před územním a
stavebním řízením.
Stavbou komunikace budou dotčeny následující pozemky v k.ú. Josefov : p.č. KN 261/1. 262, 256,
258/24, 257. 259. 342. Pozemky p.č. 256 a 258/24 jsou součástí zemědělského půdního fondu v
kultuře trvalý travní porost a orná půda.
Záměr výstavby komunikace 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 odnětím pozemků p.č. KN 256 a 258/24 v k.ú. Josefov pro výstavbu komunikace
ze ZPF, a to v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
K vydání souhlasu s odnětím pozemků nutno doložit tyto podklady:
doklad o vlastnictví, situační plán, územně plánovací informaci o tom, že výstavba je v souladu s ÚP
Obce Josefov, projekt skrývky omice spolu s vypracovanými důsledky záboru pozemků na ZPF v
souladu s Vyhláškou č. 13/1994 Sb.
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6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Státní správa lesů nesouhlasí s dotčením
pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko dle § 149 zák. č.
500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů ze dne 8. 6. 2012, pod č. j.: MUHOCJ
54166/2012 OŽP:
Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích viz.
tabulka v k. ú. Josefov u Hodonína, o celkové výměře 0,2984 ha.
2

Výměra v m
celková
odnímatelná
12
2513

BPEJ/tř.
ochrany

kultura

00100/I.

orná půda

13

00100/I.

orná půda

1344

22

orná půda

258/6

3208

1300

orná půda

Josefov u Hodonína

258/7

1691

56

00100/I.
00100/I.
00501/II.
00100/I.

Josefov u Hodonína

258/8

2033

49

00100/I.

orná půda

Josefov u Hodonína

258/9

2096

51

00100/I.

orná půda

Josefov u Hodonína

258/10

1193

29

00100/I.

orná půda

Josefov u Hodonína

258/11

2098

56

00100/I.

orná půda

Josefov u Hodonína

258/12

1992

1007

00100/I.

orná půda

Josefov u Hodonína

260

3657

389

00100/I.

orná půda

k. ú.

Pozemky KN p.č.

Josefov u Hodonína

258/3

Josefov u Hodonína

258/4

830

Josefov u Hodonína

258/5

Josefov u Hodonína

orná půda

Za trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu nebudou předepsány Městským úřadem Hodonín,
odborem životního prostředí odvody v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. c) zákona ZPF, kdy
se odvody nepředepisují pro výstavbu komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové
výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení.
Ve smyslu § 9 odst. 6 písm. b) zákona o ZPF se ukládají žadateli jako investorovi tyto podmínky
nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:
1. Zajistit na vlastní náklad provedení skrývky kulturních vrstev ornice, případně hlouběji uložených
zúrodnění schopných zemin, a sice do hloubky 25 cm.
2. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona je investor povinen zajistit na vlastní náklady využití
těchto zemin pro zpětnou rekultivaci ploch v rámci stavby.
3. Skrývka bude provedena z celé plochy odnímané trvale. Mezideponii je nutno zajistit je nutno
zajistit proti jejímu znehodnocení a zabránění eroze (odnášení drobných a jemných částí zeminy
dešťovou vodou a větrem).
4. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením,
ochrannou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné uvést protokol (pracovní deník),
v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti
využívání těchto zemin. Odpovědného pracovníka za vedení pracovního deníku nahlásí investor
Městskému úřadu Hodonín, orgánu ochrany ZPF, a to před započetím prací. Současně sdělí i termín
zahájení skrývky ornice.
5. Zahájení skrývky ornice je možno započít až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních
předpisů.
6. Investor učiní opatření, aby během provádění činnosti souvisejících se stavbou nedocházelo ke
kontaminaci odnímaných ani přilehlých zemědělských pozemků.
7. Stavba může být provedena pouze ve vymezeném rozsahu stanoveném tímto souhlasem. Veškeré
změny je investor povinen projednat s Městským úřadem Hodonín, odborem životního prostředí.
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko k umístění
stavby do 50 m od lesa ze dne 20. 7. 2012 pod č. j.: MUHOCJ 67805/2012 OŽP
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Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:
• Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno zařízení staveniště ani nebude ukládán
žádný stavební materiál.
• Vlastník stavby ponese případné náklady spojené s poškozením stavby pádem stromů.
• Těžba stromů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude prováděna jen v nejnutnějším případě
po dohodě s vlastníkem lesa.
• Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů.
• K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou
použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
• Při vzniku případných škod na lese budou bezprostředně činěna potřebná opatření k jejich minimalizaci.
• Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a
na nich rostoucích lesních porostů.
• Je nutno provést taková opatření, aby bylo sníženo ohrožení okolního lesa na minimum.
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – závazné stanovisko k návrhu liniové stavby
(dle § 149 zák. č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Souhlas k navržené trase „dešťová a splašková kanalizace pro výstavbu 37 RD v Josefově", jež povede přes pozemky náležející do
zemědělského půdního fondu za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.
Dotčené pozemky zemědělského půdního fondu: KN 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/8, 258/9,
258/10, 258/11, 258/12, 258/13, 258/14, 258/15, 258/16, 258/17, 258/18, 258/19, 258/20, 258/21, 258/22,
258/23, 258/24, 256 a 261/1 - kultura orná půda v k.ú. Josefov u Hodonína
1) Během výstavby nesmí dojít k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
2) Trasa bude realizována v souladu s předloženými mapovými podklady. Případná změna trasy
bude projednána s orgánem ochrany ZPF.
3) Při provádění výkopových prací na výše uvedeném zemědělském pozemku musí být provedena
oddělená skrývka ornice a její zpětné rozprostření v rámci stavby. Pozemek musí být uveden do
původního stavu. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným
využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést
protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení
správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
4) Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníkem a případně uživatelem
pozemku a sjednány podmínky uvolnění pozemku. Pokud by byl využíván manipulační pruh (v
případě jeho umístění na pozemky v ZPF) po dobu delší jak 1 rok (včetně rekultivace), je nutné
požádat o jeho vynětí ze ZPF.
5) Realizací této stavby nesmí dojít k poškození trvalé kultury na dotčeném pozemku.
6) Investor učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou, nedocházelo ke
kontaminaci zemědělských pozemků.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 23. 11. 2012
pod č. j.: JMK 135 389/2012/OŽP
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k
tomuto zákonu:
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydání vyjádření podle ustanovení § 18
vodního zákona je vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností v
místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Hodonín, odbor
životního prostředí.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb.; o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Vzhledem k tomu, že bude uvažovaným záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je třeba v souladu s
ust. § 9 odst. 1 zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v ust. § 9 odst.
5 zákona a příloze č. 5 vyhlášky č.13/1994 Sb. Žádost se podává vždy u orgánu ochrany ZPF
příslušného pověřeného obecního úřadu. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu je u
pozemků o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřad Jihomoravského kraje.
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Souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 2, písmene a) zákona není třeba, má-li
být ze zemědělského půdního fondu odňata půda: a) na pozemcích, které jsou
1. nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků,
2. v zahrádkových osadách zájmových organizací, popřípadě jiných právnických osob,
3. účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení
zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních,
4. v zastavěném území, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má uskutečnit v zájmu
této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby (stavby s
doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní), stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a stavby
vinného sklepa,
5. určeny pro stavby pro bydlení v zastavěném území.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k
tomuto zákonu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy,
kterým by byl pouze v případě pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od
okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností, odbor životního prostředí.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
K možnosti existence vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JMK, odbor
životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4
písmena n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákona), stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 nebo ptačí
oblast.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírod vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací
zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit
přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Realizací akce nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší spadající dle přílohy č. 2 zákona do
kompetence Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Pokud budou v rámci infrastruktury instalovány
zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, je dle § 11 odst. 3 zákona kompetentní
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Při vlastní realizaci záměru je nutno dbát na minimalizaci prašnosti v době výstavby, zejména
navrhnout a dodržovat opatření při manipulaci a přepravě sypkých materiálů a sutí a při vlastních
stavebních pracích.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k
tomuto zákonu:
K vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady je na základě § 79 odst. 4
zákona o odpadech, kompetentní obecní úřad obce s rozšířenou působností (v tomto případě se jedná
o Městský úřad Hodonín).
Upozorňujeme, že v případě produkce odpadů při realizaci akce (stavby) je nutno s nimi nakládat v
souladu s principy stanovenými zákonem o odpadech, zejména v souladu s vyhláškou
Jihomoravského kraje č. 309/2004 Sb., kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje.
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.
Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
předpisů k tomuto zákonu:
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Záměr nepodléhá povolovacímu řízení dle přílohy č.l zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích
předpisů k tomuto zákonu:
Předmětný záměr investora nespadá do režimu zákona.
Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:
Stavba je situována v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Hodonín (č. 13870000) stanoveném pro
ochranu výhradního ložiska lignitu Dolní Bojanovice-Lužice-Josefov (ev. č. 3 1387000). Evidencí a
ochranou výhradního ložiska je pověřena Česká geologická služba, útvar Geofond.
Vzhledem k situování stavby ve výše uvedeném CHLÚ, je třeba vyžádat si závazné stanovisko
Krajského úřadu Jihomoravského kraje k umístění stavby v chráněném ložiskovém území ve smyslu
§ 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění
pozdějších předpisů.
K žádosti o vydání závazného stanoviska je třeba doložit projektovou dokumentaci stavby, vyjádření
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII, Brno a České geologické služby,
útvaru Geofond.
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby – souhlasné stanovisko ze dne 15. 11. 2010
pod č. j.: MUHOCJ 109133/2010
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., - vyjádření ze dne 18. 5. 2012, zn. No/2012/1354
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"):
DIMA CZ s.r.o. (IČ - 25853716), Čechova 656, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Odůvodnění
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad obdržel dne 13. 6. 2012 pod č. j.: MUHOCJ
58489/2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena, byla doložena těmito vyjádřeními a stanovisky:
• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín – souhlasné stanovisko ze
dne 6. 1. 2011 pod ev. č. HSBM–2 – 58–4/5–OPR–2010
• Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 22. 11. 2010, zn.:
ŽP/2010/27181 – vyj.
• Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – souhlas s trasou ze dne 8. 9. 2012 pod č. j.:
HUHOCJ 73300/2012
• Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko k umístění
stavby do 50 m od lesa ze dne 20. 7. 2012 pod č. j.: MUHOCJ 67805/2012/OŽP
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 23. 11. 2012
• Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby – souhlasné stanovisko ze dne 15. 11. 2010
pod č. j.: MUHOCJ 109133/2010
• Jihomoravská plynárenská, a.s. – vyjádření ze dne 24. 5. 2012, zn.: 5000634325
• E.ON Česká republika, s.r.o. - vyjádření ze dne 22. 8. 2012, zn.:. E7456 – Z051227011
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• E.ON Česká republika, s. r. o. – souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 27. 8. 2012,
zn. M18585 – Z061227423
• Povodí Moravy, s. p. – souhlasné stanovisko ze dne 24. 11. 2010, zn. PM050273/2010-203/No
• Telefónica Czech Republic, a.s., - vyjádření ze dne 25. 9. 2012 pod č. j.:165229/12
• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. – vyjádření ze dne 25. 4. 2012, zn.: No/2012/1354
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad opatřením ze dne 21. 6. 2012 pod č. j.:
MUHOCJ 59139/2012.Han.ÚŘUS.Ozná oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: 7. 8. 2012 (úterý) konané v
místě: Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 2, 3. patro - místnost 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 72703/2012.Han.ÚŘSP.Prot.
Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony,
kde v čl. II (Přechodná ustanovení), v odst. 14 mimo jiné uvádí, že správní řízení, která nebyla
pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnost tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních
právních předpisů. Proto stavební úřad pokračoval v tomto řízení podle znění stavebního zákona
účinného do 31. 12. 2012.
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
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 řízení byli vzati:
DIMA CZ s.r.o. (IČ - 25853716), Čechova 656, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (žadatel a vlastník
dotčených pozemků parc. č. 258/2 (orná půda), 258/3 (orná půda), 258/4 (orná půda), 258/5 (orná
půda), 258/6 (orná půda), 258/7 (orná půda), 258/8 (orná půda), 258/9 (orná půda), 258/10 (orná
půda), 258/11 (orná půda), 258/12 (orná půda), 258/13 (orná půda), 258/14 (orná půda), 258/15 (orná
půda), 258/17 (orná půda) a 260 (orná půda) kat. území Josefov u Hodonína
Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov (vlastník dotčených pozemků parc. č. parcely parcelní
číslo 256 (trvalý travní porost), 257 (ostatní plocha), 258/18 (orná půda), 258/19 (orná půda), 258/20
(orná půda), 258/21 (orná půda), 258/22 (orná půda), 258/23 (orná půda), 258/24 (orná půda), 259
(lesní pozemek), 261/1 (ostatní plocha), 262 (ostatní plocha), 265 (ostatní plocha) a 342 (vodní
plocha) v kat. území Josefov u Hodonína a obec, na jejímž území bude stavba provedena)
E.ON Česká republika, s. r. o., JMP Net, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Vodovody a
kanalizace Hodonín, a.s. - (vlastníci a provozovatelé 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 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 Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby
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neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Vybudování dopravní infrastruktury je v souladu s platnou změnou územního plánu obce Josefov,
schválenou zastupitelstvem obce Josefov dne 11. 6. 2012.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy, nabude právní moci. Územní rozhodnutí
pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební
nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti
územního rozhodnutí. 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.

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

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. Dnem vyvěšení je dle § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje tedy úřední desce Městského úřadu Hodonín

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................

………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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V elektronické podobě:

V elektronické podobě:

Zveřejněno od: ............................................

Zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................

………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
DIMA CZ s.r.o., Čechova 656, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
v zastoupení: Zdeněk Kopřiva, Veselého 386, 533 41 Lázně Bohdaneč
Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov
Doručení veřejnou vyhláškou:
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, 601 75 Brno

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 ŽP, Národní třída 25, 695 01 Hodonín 1
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, Národní třída 25, 695 01 Hodonín 1
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů v celkové výši 1000,- Kč byl zaplacen hotově dne 7. 8. 2012, číslo dokladu
126857.
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