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Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu  Klobouky u Brna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 23.8.2021 podal 

Městys Boleradice, IČO 00283011, Boleradice 401, 691 12  Boleradice, 

kterého zastupuje DUIS s.r.o., IČO 47916311, Srbská 21, 612 00  Brno 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

"Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV" 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 8/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 106/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 142 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 144/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 156/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159/3 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 160 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 161 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 163/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 164/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 165/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 171/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 174 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 175 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 177/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 178 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 205 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 219/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 242 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 252/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 269 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 282 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 283 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 293 
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(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 325 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 328 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 332/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 332/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 380 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 395 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 396 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 415 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 416 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 433 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 445 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 446 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 486 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 487 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 500 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 501 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 509 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 510 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 526 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 571/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 572 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 674, parc. č. 40/1 (zahrada), parc. č. 57/3 (orná 

půda), parc. č. 67 (orná půda), parc. č. 99/2 (ostatní plocha), parc. č. 106 (zahrada), parc. č. 113 (orná 

půda), parc. č. 135/2 (ostatní plocha), parc. č. 135/7 (zahrada), parc. č. 135/8 (ostatní plocha), parc. č. 136 

(zahrada), parc. č. 137 (zahrada), parc. č. 152/5 (orná půda), parc. č. 165/2 (zahrada), parc. č. 169/3 

(zahrada), parc. č. 170/2 (orná půda), parc. č. 171/3 (zahrada), parc. č. 186/1 (ostatní plocha), parc. č. 

190/4 (zahrada), parc. č. 198/1 (trvalý travní porost), parc. č. 206/4 (zahrada), parc. č. 206/5 (orná půda), 

parc. č. 246/1 (zahrada), parc. č. 246/5 (orná půda), parc. č. 246/8 (orná půda), parc. č. 246/9 (orná půda), 

parc. č. 290/2 (zahrada), parc. č. 293/11 (ostatní plocha), parc. č. 293/17 (trvalý travní porost), parc. č. 

293/64 (ostatní plocha), parc. č. 293/110 (ostatní plocha), parc. č. 295/3 (orná půda), parc. č. 295/7 (orná 

půda), parc. č. 295/8 (orná půda), parc. č. 295/9 (orná půda), parc. č. 297/3 (orná půda), parc. č. 297/4 

(trvalý travní porost), parc. č. 297/6 (orná půda), parc. č. 297/9 (orná půda), parc. č. 297/10 (orná půda), 

parc. č. 297/11 (orná půda), parc. č. 297/14 (trvalý travní porost), parc. č. 298/8 (orná půda), parc. č. 

298/9 (ostatní plocha), parc. č. 308/54 (orná půda), parc. č. 1579/3 (ostatní plocha), parc. č. 1579/17 

(ostatní plocha), parc. č. 1581 (orná půda), parc. č. 1599/11 (ostatní plocha), parc. č. 1599/96 (ostatní 

plocha), parc. č. 1599/108 (ostatní plocha), parc. č. 1599/175 (ostatní plocha), parc. č. 2283/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 3482/1 (ostatní plocha), parc. č. 3483/1 (ostatní plocha), parc. č. 3484/4 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3484/9 (ostatní plocha), parc. č. 3678/3 (zahrada), parc. č. 3678/5 (zahrada), parc. č. 

3739/7 (ostatní plocha), parc. č. 3740/1 (ostatní plocha), parc. č. 3760/13 (orná půda), parc. č. 3760/14 

(orná půda), parc. č. 3760/26 (orná půda), parc. č. 3760/28 (orná půda), parc. č. 3847/13 (ostatní plocha), 

parc. č. 3994/7 (ostatní plocha), parc. č. 3997/3 (ostatní plocha), parc. č. 3997/4 (ostatní plocha), parc. č. 

3997/5 (ostatní plocha), parc. č. 3997/6 (ostatní plocha), parc. č. 3998/1 (ostatní plocha), parc. č. 4000 

(ostatní plocha), parc. č. 4007/1 (ostatní plocha), parc. č. 4012/6 (ostatní plocha), parc. č. 4013/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 4039/24 (vodní plocha), parc. č. 4039/25 (vodní plocha), parc. č. 4039/26 (vodní plocha), 

parc. č. 4042/1 (vodní plocha), parc. č. 4043/2 (vodní plocha), parc. č. 4045/4 (ostatní plocha), parc. č. 

4045/7 (zahrada), parc. č. 4045/9 (zahrada), parc. č. 4045/13 (ostatní plocha), parc. č. 4045/37 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/39 (ostatní plocha), parc. č. 4045/40 (ostatní plocha), parc. č. 4045/44 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/46 (ostatní plocha), parc. č. 4045/51 (ostatní plocha), parc. č. 4045/52 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/53 (ostatní plocha), parc. č. 4045/54 (ostatní plocha), parc. č. 4045/56 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/57 (ostatní plocha), parc. č. 4045/59 (ostatní plocha), parc. č. 4045/60 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/61 (ostatní plocha), parc. č. 4045/62 (ostatní plocha), parc. č. 4045/63 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/64 (ostatní plocha), parc. č. 4045/65 (ostatní plocha), parc. č. 4045/66 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/67 (ostatní plocha), parc. č. 4045/69 (ostatní plocha), parc. č. 4045/71 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/72 (ostatní plocha), parc. č. 4045/73 (ostatní plocha), parc. č. 4045/75 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/76 (ostatní plocha), parc. č. 4045/77 (ostatní plocha), parc. č. 4045/78 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/79 (ostatní plocha), parc. č. 4045/80 (ostatní plocha), parc. č. 4045/81 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/82 (ostatní plocha), parc. č. 4045/83 (ostatní plocha), parc. č. 4045/84 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/85 (ostatní plocha), parc. č. 4045/119 (ostatní plocha), parc. č. 4045/120 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/121 (ostatní plocha), parc. č. 4045/122 (ostatní plocha), parc. č. 4045/124 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/125 (ostatní plocha), parc. č. 4045/130 (ostatní plocha), parc. č. 4045/131 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/151, parc. č. 4045/152, parc. č. 4046/1 (ostatní plocha), parc. č. 4046/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 4046/3 (ostatní plocha), parc. č. 4046/4 (ostatní plocha), parc. č. 4046/8 (ostatní plocha), 

parc. č. 4046/10 (ostatní plocha), parc. č. 4046/29 (ostatní plocha), parc. č. 4046/31 (ostatní plocha), parc. 

č. 4046/34 (ostatní plocha), parc. č. 4046/35 (ostatní plocha), parc. č. 4046/44 (ostatní plocha), parc. č. 

4046/64 (ostatní plocha), parc. č. 4046/66 (ostatní plocha), parc. č. 4047/1 (ostatní plocha), parc. č. 

4047/3 (ostatní plocha), parc. č. 4053/1 (orná půda), parc. č. 4057/5 (orná půda), parc. č. 4057/9 (orná 

půda), parc. č. 4065/3 (orná půda), parc. č. 4065/5 (orná půda), parc. č. 4065/11 (orná půda), parc. č. 

4068/1 (orná půda), parc. č. 4068/2 (orná půda), parc. č. 4068/3 (orná půda), parc. č. 4068/4 (orná půda), 

parc. č. 4071 (orná půda), parc. č. 4073/1 (orná půda), parc. č. 4073/3 (orná půda), parc. č. 4073/4 (orná 

půda), parc. č. 4078/1 (orná půda), parc. č. 4078/2 (orná půda), parc. č. 4128/3 (trvalý travní porost), parc. 
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č. 4129 (ostatní plocha), parc. č. 4130 (ostatní plocha), parc. č. 4148 (ostatní plocha), parc. č. 4157/1 

(vodní plocha), parc. č. 4216 (ostatní plocha), parc. č. 4220 (ostatní plocha), parc. č. 4236 (ostatní 

plocha), parc. č. 4301 v katastrálním území Boleradice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Předmětem stavby je výstavba splaškové stokové sítě a novostavba čistírny odpadních vod . 

Stávající ČOV bude zrušena a nahrazena novou ČOV . Stavba bude rozdělena na stavební objekty :  

- SO 100 Splaškové kanalizace 

- SO 101 Čerpací stanice 

- SO 102 Napojení pro kanalizační přípojky 

- SO 103 Opravy komunikací a zpevněných ploch 

- SO 104 Přeložky inženýrských sítí  

- SO 105 Přípojky NN pro čerpací stanice  

- SO 106 Prodloužení vodovodního řadu 

- Součástí čistírny odpadních vod - součástí dokumentace D1.2 

- SO 201 Příprava území pro ČOV a ZS 

- SO 202 Biologická část ČOV 

- SO 203 Propojovací potrubí a kabelové trasy  

- SO 204 Příjezdová komunikace, zpevněné plochy  

- SO 205 Terénní, sadbové úpravy a oplocení 

- SO 206 Přípojka vody pro ČOV 

- SO 207 Přípojka NN pro ČOV  

- Provozní soubory  

- PS 100 Čerpací stanice  

- PS 101 Motorové rozvody a ASŘTP pro ČS na síti  

- PS 201 Čistírna odpadních vod  

- PS 202 Motorové rozvody a ASŘTP pro ČOV  

- PS 203 Přenos na dispečink  

- PS 204 EZS  

SO 100 Splašková kanalizace  

V rámci SO 100 bude vybudováno 27 gravitačních stok ( A,A1,A2,A3,A4,A5,A5-1,A6,A6-1,A6-2,A6-   

2-1,A7,B,B1,B2,B3,C,C1,C1-1,C2,C2-1,C2-2,C2-2-1,C2-3,C3,C4,C5, a dva výtlaky. Pro gravitační    

stoky je navrženo potrubí PP DN 250 v celkové délce 6876m ,pro výtlaky potrubí PE d90  v celkové  

délce 38m. Součástí stok jsou revizní šachty ze ŽB a plastu.   

SO 101 Čerpací stanice  

Na stokové síti jsou navrženy dvě samostatné čerpací stanice, ČS 1 v blízkosti Obecního úřadu, 
ČS 2 v blízkosti domu č. p. 323 a před samotnou ČOV čerpací stanice třetí. Aby byla zajištěna 
funkčnost objektů, budou čerpací stanice napojeny novými přípojkami na rozvod elektrické 
energie. 

SO 102 Napojení na kanalizační přípojky  

Bude položeno cca 2128,8 m potrubí. Pro tento účel bude použito potrubí DN150 popř. DN 200 a 

kontrolní domovní šachty průměru 400mm. Bude    vybudováno  celkem 418 kontrolních domovních 

šachet z PVC a napojení na domovní přípojky. 

SO 103 Opravy komunikací a zpevněných ploch  

Budou provedeny opravy povrchů místních komunikací a silnic III. třídy ( III/4211) . U stoky  A bude 

provedeny obnova ABS povrchu jednoho jízdního pruhu v délce cca 496m celoplošná obnova ABS 

v úseku, kde jsou odbočky k nemovitostem cca po 20m. U stok A1,A2,A3,A4,A5 dojde k příčnému 

uložení v komunikaci. U stoky C bude provedena obnova ABS povrchu jednoho jízdního pruhu v délce 

cca 100m a celoplošná obnova  ABS v úseku , kde jsou odbočky k nemovitostem cca po 20m. U  stok 
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C3,C4 bude provedena obnova ABS  povrchu jednoho jízdního pruhu  v délce cca 100m. U místních 

komunikací bude provedeno odfrézování na celou šířku komunikace a provedena celoplošná oprava 

místní komunikace tl. 5cm.  

SO 104 Přeložka inženýrských sítí  

Přeložka stávající kanalizace v úseku stoky C1 . V úseku mezi šachtami Š-C1-2 až Š-C1-7 se 
nově navrhované stoka dostává do kolize se  stávajícím kanalizačním potrubím DN300. Toto 
bude v délce 95 m přeloženo, částečně bude odstraněno, zbytek bude vyplněn 
cementopopílkovou směsí. 

SO 105 Přípojka NN  pro čerpací stanici  

Budou provedeny dvě přípojky . Pro ČS1 bude zřízena přípojka z kabelu CYKY 4x100. Vedle 

pojistkového pilíře bude osazen elektroměrový pilířek, odkud bude veden kabel k rozvaděči RM1 

v blízkosti ČS 1. Pro ČS2 bude zřízena přípojka z kabelu CYKY 4x100. Vedle pojistkového pilíře bude 

osazen elektroměrový pilířek , odkud bude veden kabel k rozvaděči RM 1 v blízkosti ČS2.  

SO 106 Prodloužení  vodovodního řadu  

S ohledem na potřebu napojení objektu ČOV na pitnou vodu, bude provedeno prodloužení 

stávajícího vodovodního řadu. Prodloužení vodovodního řadu se napojuje na stávající řad 

DN100 PE v místě posledních rodinných domu, potrubí vede v souběhu s kanalizačním 

potrubím a je částečně uloženo do zeleného pásu vedle komunikace a částečně v komunikaci. Je 

navrženo potrubí PE 100 SDR1110/6,6 o celkové  délce 455,0 m. V místě napojení  vodovodní  

přípojky  pro ČOV bude osazen T kus s hydrantem. Prodloužení vodovodního řadu bude 

provedeno v předstihu před stavebními pracemi na ČOV, aby mohlo být využito pro potřeby 

zařízení staveniště. Prodloužení vodovodního řadu bude uložené v par. č. 297/6, 297/9, 297/10, 

297/11, 297/14, 4065/3, 4065/5, 4065/11, 4068/1, 4068/2, 4068/3, 4068/4, 4071, 4073/1, 

4073/3, 4073/4, 4078/1, 4078/2,4130, 4157/1 v katastrálním území Boleradice. 

SO 201 Příprava území pro ČOV a ZS 

Účelem objektu je provést základní přípravné práce na staveništi před zahájením vlastních 

stavebních prací. Plocha zařízení staveniště (ZS) se navrhuje umístit do blízkosti areálu stavby.  

SO 202 Biologická ČOV 

Jedná se o podzemní železobetonové nádrže , které současně slouží jako základ pro nadzemní 

provozní zděné objekty. 

Součástí podzemního objektu jsou aktivační a dosazovací nádrže s uskladněním kalu 

v kalojemech. Mezi nádržemi je armaturní prostor pro umístění ovládacího technologického 

zařízení. Nad objektem je provedena zděná provozní budova. Objekt je umístěn na volném 

prostranství. 

SO  203 Propojovací potrubí a kabelové trasy 

Tento objekt zahrnuje venkovní propojovací potrubní vedení, kabelové trasy a další objekty 

nezbytné pro provoz ČOV, které nejsou součástí technologické části nebo dalších stavebních 

objektů.  

SO 204 Příjezdná komunikace a zpevněné plochy 

Součástí tohoto objektu jsou dvě plochy s ocelovým pláty pro kontejnery na kal a shrabky, 

areálová asfaltová plocha pro manipulaci a zpevněná asfaltová plocha  pro propojení stávající 

obslužné silnice a areálu ČOV 

SO 205 Terénní a sadové úpravy 

Budou provedeny násypové práce v okolí biologické ČOV a pozvolný násyp v místě od stávající 

komunikace směrem k ČOV 

Po provedení hrubých terénních úprav budou připraveny nové chodníky pochůzné. Chodníky 

jsou lemovány záhonovými betonovými obrubníky. Obrubníky budou provedeny v úrovni 

chodníku. Dešťová voda z povrchu chodníků je svedena od budov směrem na volné zelené 

plochy.  
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Areál ČOV bude oplocen ocelovým poplastovaným pletivem s ocelovými nosnými sloupky. 

Pletivo bude doplněno o dvě řady ostnatého drátu. Ze strany od nové stávající obslužné 

komunikace bude v oplocení umístěna dvoukřídlá vjezdová brána a obslužná branka. Pod 

oplocením se osadí betonová dlaždice do pískového lože. 

Na závěr prací bude provedena rekultivace povrchu nových terénních úprav a plocha bude 

ohumusována (10cm) a upravena do výsledného tvaru povrchu.  

SO 206 Přípojka pitné vody 

Přípojka vody pro ČOV začíná na konci nového vodovodního řádu, kde je umístěn podzemní 

požární hydrant s odbočkou pro výhledové připojení průmyslového areálu a pro připojení 

přípojky pro ČOV. Za odbočením bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrem a příslušnými 

armaturami, dle standardů VAK Břeclav. 

Přípojka vody je navržena z potrubí PE 100 SDR11 63/3,8 o celkové délce 76,8m. 

Potrubí je ukončeno přírubovým spojem 0,5 m od vnějšího líce podzemních nádrží, kde se na 

potrubí napojuje rozvod ZTI. 

Pitná voda bude využívána pro potřeby obsluhy, pro WC a rozmíchání flokulantu. Na ČOV se 

uvažuje s využitím vyčištěné odpadní vody pro potřeby oplachů a proplachů technologických 

zařízení. Voda ze systému bude odebírána před měřením v měrném žlabu a bude natékat 

gravitačně do zásobní nádrže umístěné v armaturním objektu. Akumulační nádrž bude mít AT 

stanici, která bude dodávat tlakovou provozní vodu do systému ČOV. 

Potrubí pitné a provozní vody nebudou propojeny. 

Přípojka pitné vody bude vybudovaná  na par. č. 297/3, 297/4, 1579/3, 1579/17, 1581, 4042/1, 

4043/2 v k. ú. Boleradice. 

SO 207 Přípojka NN pro ČOV 

Rozvod elektrické energie na ČOV je řešen v technologické části projektu tak, aby byla 

zajištěna funkčnost všech objektů a provozních souborů. Dojde k napojení v nové pojistkové 

skříni v pilíři, kterou vybuduje provozovatel distribuční soustavy na hranici oplocení ČOV. 

V rámci dobudování ČOV bude instalován kabel typu CYKY 4x70 v délce cca 20m.  

Nápojný bod pro ČOV byl určen provozovatelem DS EG.D (smlouva 9001743402).  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1.Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, v kterou vypracoval: DUIS s.r.o.., 

hl. inženýr projektu Ing. Igor Havlů ČKAIT 1005184, případné změny nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích  

3. Budou dodrženy podmínky dle vyjádření a stanovisek:  

• Dle koordinovaného stanoviska MěÚ Hustopeče  ze dne 16.6.2021 pod č.j. MUH/41326/21/82 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů(dále jen 

„zákon“): Jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 zákona k předloženému záměru sdělujeme 

následující :  Navržená stavby křižuje vodní tok Haraska ( 3x( , který podle § 3odst.1 písm.b) zákona 

významným krajinným prvkem, které jsou podle § 4 odst. 2 zákona chráněny před poškozením a ničením. 

Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce.  

Navržená křížení vodního toku nepovažujeme za zásahy , kterými by mohlo vést k poškození nebo 

zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. 

Proto není  nutné k zásahům získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody Městského úřadu 

Hustopeče podle §4odst. 2 zákona. Trasa dále křižuje biokoridor  územního systému ekologické stability 

vymezený v územně plánovací dokumentaci městyse Boleradice(LBK 2).protože trasa biokoridor kříží, 

bude jeho dotčení minimální a plánovaná stavba neovlivní negativně jeho funkčnost .   
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Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ) , ve 

znění pozdějších předpisů( dále jen „ lesní zákona“)  

Při budování stok splaškové kanalizace C ( v severozápadní části) a C5 dojde k dotčení pozemků do 

vzdálenosti 50m od okraje lesa. Z tohoto důvodu musí ten, v jehož zájmu je vydání souhlasu, požádat 

orgán státní správy  lesů Městského úřadu Hustopeče o vydání závazného stanoviska podle § 14odst. 2 

lesního zákona. Podle  § 14odst. 2 lesního zákona dotýká.li se řízení podle zvláštních předpisů ( např. 

stavební zákon)  zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavení úřad nebo jiný orgán státní správy 

jen se souhlasem příslušného  orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění 

podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa.  

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

( dále jen „zákon o ochraně ZPF“)  

Při realizaci stavby je nutno dodržet tyto opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu :  

1. realizací záměru bude včas projednána s vlastníky a nájemci dotčených pozemků.  

2. Žadatel nejméně 15 dní předem písemně oznámí termín zahájení a ukončení nezemědělského 

využívání zemědělské půdy dotčenému orgánu ochrany ZPF- MěÚ Hustopeče  

3. Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu.  

4. Před realizací stavby , v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření , aby se 

zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu.  

5. Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry 

v území. 

6. V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou  

stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po 

předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem MěˇU Hustopeče.  

7. Zemní a výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční 

vrstvy s podložím. Žadatel proto zajistí řádné uskladnění skrývky ornice a podorničí pro účely 

zpětné rekultivace.  

8. Při realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním 

výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén, 

dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.  

9. Pokud si práce spojené s budováním stavby vyžadují odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok 

včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je žadatel povinen 

podle ustanovení §8odst.3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas s odnětím půdy 

ze ZPF.  

Z hlediska zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů ( dále jen „zákon o odpadech“) . 

Při realizaci akce budou vznikat odpady ( zejména stavební a demoliční odpady, zeminy, odpady z obalů 

apod.) se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na 

úseku odpadového hospodářství. Upozorňujeme, že podle §13odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí 

odpadů oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií 

odpadu nebo obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění o převzetí 

konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému 

odpadového hospodářství MŽP na adrese https://isoh.mzp.cz/.Dále upozorňujeme, že původce odpadů je  

podle ustanovení §94odst.1 zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci odpadů. Průběžná 

evidence  se vede samostatně za každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za 

každého obchodníka s odpady a za každou provozovnu kde odpad vzniká.  

Nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály  vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, 

pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 

kterém byl vytěžen.  

Z hlediska zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 

Podmínky souhlasu: 

1. Pro uložení podzemního vedení do silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce Hustopeče , 

obce s rozšířenou působností, kde vykonáváme působnost silničního správního úřadu , žadatel 

požádá před vydáním územního rozhodnutí o vydání  rozhodnutí o povolení užívání silnice 

k jiným účelům než pro které je určena, jmenovitě  k umístění inženýrských sítí, po dobu jejich 

https://isoh.mzp.cz/.Dále
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životnosti , v silničním pozemku tj. o povolení zvláštního užívání odboru přestupků a silničního 

hospodářství MěÚ Hustopeče podle §25odst.1 a 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., v platném 

znění . 

2. Provádění stavebních prací musí být podle §25odst.1a 6 písm. c bod 3) zákona č. 13/1997Sb., 

povoleno silničním správním úřadem. O povolení zvláštního užívání silnice – užití silnice pro 

provádění stavebních prací požádá zhotovitel stavby silniční správní úřad minimálně 30 dnů před 

započetím prací odbor přestupků a silničního hospodářství MěÚ Hustopeče. Náležitosti žádosti o 

povolení zvláštního užívání silnice jsou stanoveny v § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,  

Z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:  

Upozorňujeme dále na následující povinnosti:   

1.Jedná se o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při provádění zemních 

prací již od doby přípravy stavby tento záměr v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie 

Věd ČR Brno ( dále jen „AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci musí být umožněno 

provedení záchranného archeologického výzkumu (viz. §22zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů). Informace AÚ AV ČR k této povinnosti a ohlašovací formulář jsou 

dostupné na adrese:http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html 

2.O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být 

učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu 

(viz §23odst.2 zákona č.20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a §176 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů.   

• Dle vyjádření Povodí Moravy s.p. ze dne 17.6.2021 pod značkou PM-21975/2021/5203/Ko 

Stanovisko správce povodí a toku Haraska  

V dalším stupni dokumentace pro stavební povolení požadujeme respektovat tyto požadavky :  

1. Na str.23 TZ bude nepatné  NV č.229/2007Sb., nahrazeno současným platným NV  

2. Bude navržen obtok biologické části ČOV za hrubým předčištěním , před AN.  

3. Bude navržena akumulace surových splaškových vod na min. 8hod. výpadku vstupní ČS/el. 

proudu.  

4. Bude zpracována přehledná situace ČOV se zákresem trubních rozvodů, označením všech SO ( i 

šachet) a TS, včetně rozdělovací šachty před ČOV . 

5. Technologické schéma bude obsahovat označení všech šachet v souladu s bodem 4. 

6. Budou uvedeny výkony čerpadel ve vstupní ČS.  

7. bude doložena hodnota Q355 v toku a získání kóty Q 100.  

Vyjádření správce vodního toku Haraska – provozu Břeclav  

- V místě vyústí objektu z ČOV bude zachován lichoběžníkový tvar koryta toku s úpravou sklonu 1:1,5 

Opevnění koryta bude osazeno do stávající nivelety dna , jelikož se jedná  o neupravený tok.  

- Před zahájením prací na překopu vodního toku a na výustním objektu do toku bude provo Břeclav 

informován na mobil 602 596 451 – Ing. Libor Grbavčic. 

- po dokončení stavby nám bude doloženo zaměření skutečného  provedení , včetně výškového 

zaměření. 

• Dle vyjádření SÚS JmK ze dne 11.5.2021  pod značkou 3259/2021  

Podmínky pro realizaci kanalizace :  

- umístění poklopů kanalizace musí být v ose jízdního pruhu silnice 

- výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět  

v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh  pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikacích“- skladba doplnění konstrukce :ŠD 20mm, ŠČM 

200mm,ACP16+ 150mm.ACO11 50mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm, na zásypu 

budou  průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti  

(zásyp IS požadujeme provést nesedavým materiálem, nesmí být použito výkopku). Na silniční pláni 

požadujeme min. únosnost E=45Mpa. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven min. 

v polovině  vozovky po odfrézování . Budou-li přípojky řešeny výkopem  na obě strany , požadujeme 

navázat zazubením na vrstvy stávající. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze 

odbornou firmou. Záruční doba práce v silničním tělese krajské silnice je min. 5 let.  
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Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona 

13/97 Sb., o pozemních komunikacích. povolení vydává příslušný silniční správní úřad.  

Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy 

přechodné dopravní značení dle „stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním 

správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK. 

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Lubomír Výmola( kontakt 

mob. 737237131, e-mail:lubomir.vymola@susjmk.cz), silniční inspektor.  

Dotčené úseky silnic budou před zahájením stavby a po jejím dokončením protokolárně předány. 

Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí 

firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoliv přístup k předanému úseku silnice za účelem 

kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního 

užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy 

veškerých vad. které popřípadě vzniknou po ukončení stavby( požadujeme min. 60 měsíců od 

dokončení stavby ).  

Jakákoliv  poškození tělesa  silnice vč. dopravního značení a silničních příkopů v důsledku provádění 

výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku .  

• Dle vyjádření Národního památkového ústavu  ze dne 14.5.2021 pod č.j. NPU-371/36958/2021 

Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu §22zákona č. 

20/1987 Sb,v platném znění  povinností investora je oznámit již v době záměru stavební činnost 

Archeologickému ústavu AV ČR Brno , v.v.i. Čechyňská 19,602 00 Brno ( online formulář na 

http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci  

provedení záchranného archeologického výzkumu. Upozorňujeme na povinnost ohlásit archeologické 

nálezy ( v souladu s ustanovením §23 odst. 2,5 zák.č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 

176 zák. č. 183/2006 Sb., ) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.  

Upozorňujeme, že archeologické nálezové situace jsou v nejbližším okolí dostatečně známy 

z výsledků dřívějších archeologických výzkumů, a že v rámci projektové přípravy stavby je nutné 

počítat s nutností dostatečné finanční i časové dotace pro provedení záchranného archeologického 

výzkumu. V obci jsou známy lokality Kopanina- polokulturní sídliště , Klínky – veletická fáze 

KSDPP, Randle- pohřebiště doby hradištní a samostatnou  archeologickou lokalitou je také jádro 

obce s raně středověkým původem.  

• Dle vyjádření GasNet Služby , s.r.o. ze dne 1.7.2021 pod značkou 5002396663 

Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky:  

Před zahájením prací Vám naše zařízení vytýčíme – žádost  o vytýčení se nachází na internetových 

stránkách https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni  

VTL Plynovod  

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4m na obě strany od plynovodu 

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20m na obě strany od plynovodu  

- ČOV situovat 20m od VTL plynovod DN 150 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :  

Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší 

vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou. 

VODOVODNÍ POTRUBÍ: 

křížení : min.0,3  

souběh: min.3m  

Nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty /studny od stěny  plynovodu je 4m.  

KANALIZACE: 

křížení : min. 0,3m . Plynovod , nebo křížení vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné 

truce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší 

vzdálenost  mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami ( mimo tlakových ) větší než 1m 

a je-li  plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. v případě použití hrdlových trubek nesmí být c 

chráničce umístěn spoj. souběh : min. 4m . Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační  šachty a ČOV od 

stěny plynovodu je 4m. Vsakovací prostor min. 4m od VTL plynovodu . 

http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
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KABELY SDĚLOVACÍ:  

Křížení: min. 0,3m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2m 

od potrubí na obě strany souběh: min. 2m .Rozvaděč/kabelovou komorou situovat min.4m od VTL 

plynovod . 

KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPOUDÉ  NN,VN: 

Křížení : min. 0,3m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2m 

od potrubí na obě strany souběh: min. 4m.Elektroskříň situovat min. 4m od VTL plynovodu. 

Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 9. Na tato zařízení se 

nevztahuje ČSN 73 6005! 

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL, plynovodu ( 4m na obě strany od plynovodu ) 

provádět zásadně ručně 

- nepoškodit nadzemní část VTL plynovodu (orientační sloupky , uzávěry atd.) 

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovody 

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat  žádný stavební ani jiný materiál  

- případné dočasné zařízení staveniště ( maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 20m od VTL 

plynovodu  

V případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku)  bude před zahájením stavební činnosti 

provedeno úplné  obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí  být navržena 

tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečně stranový nebo výškový odstup od PZ, který 

zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její 

účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena , nesmí být použita 

bezvýkopová technologie. 

REGULAČNÍ STANICE(RS) 

Ochranné pásmo VTL RS je 4m od půdorysu objektu všemi směry. Bezpečnostní pásmo VTL RS je 10m 

od půdorysu objektu všemi směry.  Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je 1m na každou stranu od 

krajního  kabelu.  

- průjezdní komunikaci a podzemní IS lze situovat min. 4m od objektu RS ( nutno však respektovat 

příslušenství RS- oplocení , příjezdová komunikace…)  

- ostatní záměry situovat min. 10m od objektu RS 

- ve vztahu k napájecímu kabelu pro RS je nutno postupovat dle ČSN 73 6005 

- v ochranném a bezpečnostním pásmu RS , stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další 

stavby( stavební buňky, maringotky, atd.) , neparkovat automobily a stavební mechanizmy. 

Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu ( pohyb osob, stavební 

mechanizace atd.,) 

- během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostní pásma- zákaz 

kouření a manipulace s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10m od objektu RS všemi směry.  

- po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GasNet Služby , s.r.o. ( obsluha RS) bezproblémový a 

bezpečnostní příjezd a přístup k RS ( TPG 60502).  

- Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení 

ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající 

krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany . Uložení kabelů do 

chrániček  a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu 

s ČSN 736005. Pře provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola 

dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského 

zařízení ( GasNet Služby, s.r.o. ) 

- stavební činnosti. popř. mechanizací při stavě , nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a 

nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a 

zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován  bezpečný , bezproblémový 

příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynárenskému zařízení .  

- upozornění- zásobování plynárenského  zařízení el. energií lze považovat za činnost  ve veřejném 

zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. 

Z tohoto důvodu požadujeme – pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem  

plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě NN během stavby je GaSNet Služby, s.r.o. – 
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pohotovostní  linka , tel. 1239( v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro 

provoz  technologie RS) . 

ZAŘÍZENÍ PKO:  

Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je 1m na každou stranu od krajního kabelu.  

Ochranné pásmo anodového uzemnění , a ostatních technologických objektů je 4m na všechny strany 

od půdorysu. 

Dále požadujeme stavbu situovat  mimo ochranné technologického objektu kiosku PKO SKAO 

(technologického objektu). Ve vztahu k napájecímu/měřícímu kabelu PKO SKAO je nutno 

postupovat dle ČSN 73 6005.  

Stanovisko odboru EPZ místní sítě NTL, STL plynovody (Oto Velehrach)  

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ 

PŘÍPOJKY: 

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:  

Křížení a souběh kanalizace s STL plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami ( dále je PZ) 

musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a2 . Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny 

minimálně 500mm od obrysu PZ.  

Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech  

dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.  

ČS situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení – min. 1m od vytýčeného plynovodu a 

přípojek. 

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrnou úpravou trasy PZ bude toto posuzováno jako 

přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.  

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o  územním souhlasu , veřejnoprávní smlouvy 

pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a 

stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru 

s certifikátem autorizovaného inspektora.  

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i 

dlouhodobě nefunkční /neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze 

a vlastnictví. 

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky(dále jen PZ) jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 

89/2012Sb.,, občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu 

jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000S., ve znění pozdějších předpisů. 

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle §68 zákona č. 

458/200Sb., ve znění pozdějších předpisů ze činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé 

změně projektu  nebo stavby( zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí ( je nutno požadovat o 

nové stanovisko k této změně.  

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé 

škody. 

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděny 

v ochranném pásmu PZ ( tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné 

pásmo , pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ(např. trhací práce , 

sesuvy půdy , vibrace , apod. )  

Případné zřizování staveniště , skladování materiálů , stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 

ochranné pásmo PZ ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak) . 

Při použití nákladních vozidel , stavebních strojů a mechanizmů požadujeme zabezpečit případný 

přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.  

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti: 

1.Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytýčení 

trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, QR kód lze využít , který je uveden v tomto stanovisku. Při 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/
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podání žádosti  uvede  žadatel naši značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí 

termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol . Přesné určení 

uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.  BEZ VYTÝČENÍ TRASY A 

PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBÍ ČINNOST 

ZAHÁJENA.VYTÝČENÍ POVAŽUJEME  ZA ZAHÁJENÍ STAVEBÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A 

BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTÝČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.  

2.Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska . Převzetí 

kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. 

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem 

ochranného pásma a těmito podmínkami.  

3.Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 

01TZPG 702 04 a TPG 700 03 a zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případné další 

předpisy související s uvedenou stavbou.  

4.Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ, vč. přesného určení uložení PZ je stavebník 

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a 

spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 

pneumatických , elektrických , bateriových a motorových nářadí.  

5. V případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti  

provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak. 

aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí 

nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou  bezvýkopovou technologií a všechny její účinky 

na okolní terén. v případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 

technologie . 

6.Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 

poškození.  

7. Poklopy  uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu ( HUP) na odběrném 

plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.  

8. Bude zachována hloubka uložení PZ(není-li ve stanovisku uvedeno jinak)  

9.Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ ( vč. drobných vrypů do PE 

potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, markeru std. ) na telefon 1239. 

10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje na PZ, která 

nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast ( formulář a kontakt naleznete na 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využit QR kód ,který je uveden v tomto stanovisku). Při 

žádosti uvede žadatel naši značku ( číslo jednací uvedenou v úvodu tohoto  stanoviska. Kontrolu je třeba 

objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové 

vzdálenosti staveb, které byly   povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.  

11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 

styku stavby s PZ. 

12.PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude 

osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky 

registrovaných TPG 70201 a TPG 702 04.  

13.Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 

PZ.  

14. pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 

vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou 

z toho vyvozeny příslušné důsledky .  

• Dle vyjádření EG.D , a.s. ze dne 24.2.2021 pod značkou E7456-26097611  

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit 

si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Dovolte, abychom Vás upozornili, 

že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 
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zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá 

opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob 

elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte: 

1.Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do 

všech vyhotovení prováděcí dokumentace.  

2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s 

distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 

2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.  

3.Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 

kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro 

jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a  v nezbytném rozsahu ruční 

odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů 

VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 547231063, email: milan.novotny@eon.cz. 

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním 

nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem 

zařízení stanoveno jinak. 

5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení 

stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a 

bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a 

PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.  

6.Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční 

soustavy.  

7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle 

Nonstop linky EGD 800225577. 

• Dle vyjádření EG.D a.s. ze dne 12.3.2021 pod značkou S40325-27029851 

2.Případné  kolize s distribučním zařízení  v majetku EG.D ,a.s., bude řešena přeložkou ve smyslu §47 

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

náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal ) 

3.Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení .  

4 V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle 

platných ČSN , PNE , zajistí EG.D , a.s. nápravná opatření ( snížení kabelového vedení, založení do 

plastových chrániček, apod. ) a to na základě písemné objednávky investora předané na EG.D , a.s. 

neprodleně po ujištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.  

5.Upozorňujeme , že zemní práce nesmí nerušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 

1m provádět v min. vzdálenosti 1m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od 

stožáru individuálně ( nutné projednat s EG.D a.s. ) . 

6. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem 

– 6m. Po ukončení terénních úprava je nutné přizvat zástupce  EG.D a.s. ke kontrole dodržení min. výšky 

vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.  

7. Při výstavbě odkanalizování Městyse Boleradice a ČOV budou respektovány trasy a ochranná pásma 

pro plánovanou výstavbu podzemního vedení NN/VN.  

8.V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného 

souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se 

konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či 

majetek osob. 

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

zařízením. 

9.Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná 

se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů 

a podobně tak, aby pracující na staveniště byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

mailto:milan.novotny@eon.cz
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10.Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu 

bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném 

rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále 

jen ECD) pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel. 

547231063, mail:milan.novotny@egd.cz. 

11.Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 

jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

12.Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ..), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů 

pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po 

jeho odkrytí. 

13.Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 

odpovídat příslušným ČSN. 

14.Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 

proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy 

vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

15.Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 

soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 

50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČS 73 6005. 

16.Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: 

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

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

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

d) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6 t. 

17.V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření 

č.26097611, s platností do 19.2.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a 

provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.  

18.Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN bude pře jejím zahájením konzultována 

s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 

příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

19.Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemní 

vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 

25 kalendářních dnů předem. 

• Dle vyjádření CETIN a.s, ze dne 17.3.2021 pod č.j. 557671/21  

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti CETIN a.s. 

(I)       Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 

CETIN a.s.; 

(II)        Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, 

provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 

Stavebního zákona;  

(III)  Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené 

podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách 

ochrany SEK  

• zákaz práce veškerou mechanizací v ochranném pásmu SEK CETIN a řídit se Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK , které jsou nedílnou součástí Vyjádření: 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst, 

17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré 
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náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického 

řešení;  

(V)       Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 

společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Č.j. MUH/ 11793/20/19 str. 18 • 

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro 

Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového 

území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením 

kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, 

která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.  

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a 

vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání 

Žádosti. 

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich 

osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními 

předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou 

dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaju. 

• Dle vyjádření Vak Břeclav , a.s. ze dne 8.7.2021 pod č.j. POZ-2021-003820 

Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit  k vyjádření.  

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 

(správní řád): 

Městys Boleradice, Boleradice 401, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Herzán, Boleradice č.p. 152, 691 12  Boleradice 

Radmila Herzánová, Boleradice č.p. 152, 691 12  Boleradice 

Jiří Zemánek, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Eliška Zemánková, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Marie Kaňůrková, Fillova č.p. 107/10, Lesná, 638 00  Brno 38 

Daniel Stehlík, Boleradice č.p. 425, 691 12  Boleradice 

Josef Straka, Boleradice č.p. 432, 691 12  Boleradice 

Jiří Janda, Boleradice č.p. 99, 691 12  Boleradice 

Jana Jandová, Boleradice č.p. 99, 691 12  Boleradice 

Edita Šilerová, Vlachova č.p. 1509/12, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Marta Hlavičková, Brumovice č.p. 17, 691 11  Brumovice na Moravě 

Ladislav Kolbaba, Boleradice č.p. 179, 691 12  Boleradice 

Dana Kolbabová, Boleradice č.p. 179, 691 12  Boleradice 

Jitka Zoubková, Boleradice č.p. 377, 691 12  Boleradice 

Pavla Francová, Špirkova č.p. 165/13, Tuřany, 620 00  Brno 20 

Eduard Řička, Boleradice č.p. 279, 691 12  Boleradice 

Renata Řičková, Boleradice č.p. 279, 691 12  Boleradice 

Josef Rosíval, Boleradice č.p. 455, 691 12  Boleradice 

Lucie Rosívalová, Boleradice č.p. 455, 691 12  Boleradice 

Petr Vystoupil, Boleradice č.p. 158, 691 12  Boleradice 

Tomáš Nevídal, Boleradice č.p. 469, 691 12  Boleradice 

Tomáš Koráb, Boleradice č.p. 467, 691 12  Boleradice 

Ilona Korábová, Boleradice č.p. 467, 691 12  Boleradice 

Pavel Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice 

Blanka Kaňová, Boleradice č.p. 464, 691 12  Boleradice 

Stanislav Omasta, Boleradice č.p. 402, 691 12  Boleradice 

Jaroslava Křižáková, Boleradice č.p. 384, 691 12  Boleradice 

Františka Cvanová, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Jitka Kurcinová, Arménská č.p. 504/7, Bohunice, 625 00  Brno 25 

Marie Urbánková, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Jana Zahradníková, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaju
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Leo Čermák, Boleradice č.p. 440, 691 12  Boleradice 

Lenka Čermáková, Boleradice č.p. 440, 691 12  Boleradice 

Tomáš Koutník, Antonína Macka č.p. 2279/9, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

Klára Kočicová, Boleradice č.p. 364, 691 12  Boleradice 

Milan Drábek, Ladova č.p. 1817/37, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

Stanislav Franěk, Nikolčická č.p. 222, 691 76  Šitbořice 

Mgr. Eva Fraňková, Bednaříkova č.p. 2189/9, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Miroslava Vašíčková, Boleradice č.p. 285, 691 12  Boleradice 

Vladimír Horák, Boleradice č.p. 240, 691 12  Boleradice 

Pavla Hrabcová, Boleradice č.p. 254, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Hrabec, Boleradice č.p. 254, 691 12  Boleradice 

Blanka Riedlová, Boleradice č.p. 30, 691 12  Boleradice 

Ing. Jindřich Kahoun, Boleradice č.p. 281, 691 12  Boleradice 

Mgr Iva Kahounová, Boleradice č.p. 281, 691 12  Boleradice 

Dušan Lang, Boleradice č.p. 186, 691 12  Boleradice 

Halyna Lovas, Boleradice č.p. 165, 691 12  Boleradice 

Miloslav Žemlička, Boleradice č.p. 165, 691 12  Boleradice 

Josef Chalupa, Boleradice č.p. 297, 691 12  Boleradice 

Martina Kotrčová, Boleradice č.p. 210, 691 12  Boleradice 

Marta Procházková, Boleradice č.p. 105, 691 12  Boleradice 

Josef Dufek, Boleradice č.p. 428, 691 12  Boleradice 

Hedvika Dufková, Boleradice č.p. 428, 691 12  Boleradice 

Monika Šemorová, Boleradice č.p. 31, 691 12  Boleradice 

Ludvík Stehlík, Boleradice č.p. 100, 691 12  Boleradice 

Radek Čech, Boleradice č.p. 49, 691 12  Boleradice 

Bronislava Polakovová, U viaduktu č.p. 580/20, Chrlice, 643 00  Brno 43 

Jan Omasta, Boleradice č.p. 248, 691 12  Boleradice 

Svatava Kokešová, Rovinka č.p. 566, 691 76  Šitbořice 

Leopold Jabůrek, Boleradice č.p. 251, 691 12  Boleradice 

Emilie Jabůrková, Boleradice č.p. 251, 691 12  Boleradice 

František Koráb, Boleradice č.p. 405, 691 12  Boleradice 

Marcela Korábová, Boleradice č.p. 405, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Sedláček, IDDS: 8wbti8s 

Hynek Gracl, Moutnice č.p. 295, 664 55  Moutnice 

Ing. Bohuslav Kahánek, Boleradice č.p. 375, 691 12  Boleradice 

Blanka Kahánková, Boleradice č.p. 375, 691 12  Boleradice 

Ing. Jiří Zajíc, Boleradice č.p. 374, 691 12  Boleradice 

Anna Zajícová, Boleradice č.p. 374, 691 12  Boleradice 

Helena Zemánková, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Kamil Reiter, Boleradice č.p. 419, 691 12  Boleradice 

Roman Reiter, Boleradice č.p. 383, 691 12  Boleradice 

Marie Reiterová, Boleradice č.p. 383, 691 12  Boleradice 

Ilona Stehlíková, Boleradice č.p. 416, 691 12  Boleradice 

Hana Vystoupilová, Boleradice č.p. 158, 691 12  Boleradice 

Jaroslav Procházka, Boleradice č.p. 377, 691 12  Boleradice 

Hana Mátlová, IDDS: sxixksh 

Lubomír Woff, Dolnopolní č.p. 161/19, Maloměřice, 614 00  Brno 14 

Marie Srncová, Boleradice č.p. 338, 691 12  Boleradice 

Vladimír Srnec, Boleradice č.p. 338, 691 12  Boleradice 

Vladimír Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice 

Miroslava Drábková, Ladova č.p. 1817/37, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

Dalibor Štoček, Tábor č.p. 885/15, Žabovřesky, 616 00  Brno 16 

Veronika Štočková, Josefy Faimonové č.p. 2226/7, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Miroslav Musil, Veselá č.p. 173/2, Brno-město, 602 00  Brno 2 

Helena Musilová, Veselá č.p. 173/2, Brno-město, 602 00  Brno 2 

Zbyšek Lovecký, Boleradice č.p. 149, 691 12  Boleradice 

Romana Lovecká, Boleradice č.p. 149, 691 12  Boleradice 

Pavel Omasta, Boleradice č.p. 138, 691 12  Boleradice 
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Miroslava Omastová, Boleradice č.p. 138, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Pilát, Boleradice č.p. 161, 691 12  Boleradice 

Dagmar Pilátová, Boleradice č.p. 161, 691 12  Boleradice 

Miroslav Malíšek, Lužánecká č.p. 1886/6, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

Klára Šťastná, Dolní č.p. 249, 691 63  Velké Němčice 

Oldřich Stehlík, Boleradice č.p. 386, 691 12  Boleradice 

Ludmila Stehlíková, Boleradice č.p. 386, 691 12  Boleradice 

Marie Chalupová, Boleradice č.p. 382, 691 12  Boleradice 

František Novotňák, Boleradice č.p. 392, 691 12  Boleradice 

Jan Štýbl, Boleradice č.p. 242, 691 12  Boleradice 

Dagmar Štýblová, Boleradice č.p. 242, 691 12  Boleradice 

Ladislav Otýpka, Boleradice č.p. 19, 691 12  Boleradice 

Helena Otýpková, Boleradice č.p. 19, 691 12  Boleradice 

Josef Petráš, Boleradice č.p. 320, 691 12  Boleradice 

Stanislav Havránek, Boleradice č.p. 403, 691 12  Boleradice 

Věra Havránková, Boleradice č.p. 403, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Hrabec, Boleradice č.p. 151, 691 12  Boleradice 

Růžena Hrabcová, Boleradice č.p. 151, 691 12  Boleradice 

Marie Stehlíková, Boleradice č.p. 45, 691 12  Boleradice 

Antonín Prokop, Boleradice č.p. 246, 691 12  Boleradice 

Vlasta Prokopová, Boleradice č.p. 246, 691 12  Boleradice 

Libor Stehlík, Nová č.p. 952/20, 693 01  Hustopeče u Brna 

Martin Kahánek, Boleradice č.p. 463, 691 12  Boleradice 

Olga Reiterová, Boleradice č.p. 65, 691 12  Boleradice 

Jitka Bínková, Diváky č.p. 212, 691 71  Diváky 

Karel Lank, Boleradice č.p. 408, 691 12  Boleradice 

Jiří Kilián, Boleradice č.p. 322, 691 12  Boleradice 

Eliška Kiliánová, Boleradice č.p. 322, 691 12  Boleradice 

Libor Stehlík, Boleradice č.p. 107, 691 12  Boleradice 

Colin Thompson, Boleradice č.p. 167, 691 12  Boleradice 

Eva Thompsonová, Boleradice č.p. 167, 691 12  Boleradice 

Marie Kilianová, Boleradice č.p. 98, 691 12  Boleradice 

Aneta Novotná, Pod Skalkou č.p. 70/12, Přerov II-Předmostí, 751 24  Přerov 4 

David Buček, Černého č.p. 807/48, Bystrc, 635 00  Brno 35 

Marie Strouhalová, Boleradice č.p. 96, 691 12  Boleradice 

Jindřiška Vrbová, Boleradice č.p. 97, 691 12  Boleradice 

Monika Vrbová, Boleradice č.p. 97, 691 12  Boleradice 

Jindřich Zemánek, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Michael Moudrý, Souhrady č.p. 668/12, Bohunice, 625 00  Brno 25 

Jiří Machač, Boleradice č.p. 83, 691 12  Boleradice 

Alena Plevačová, Boleradice č.p. 256, 691 12  Boleradice 

Luboš Čapka, Boleradice č.p. 414, 691 12  Boleradice 

Marcela Čapková, Boleradice č.p. 414, 691 12  Boleradice 

Libor Novotný, Boleradice č.p. 411, 691 12  Boleradice 

Olga Novotná, Boleradice č.p. 411, 691 12  Boleradice 

Libuše Bednaříková, Houbalova č.p. 3044/6, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Martin Křižák, IDDS: hnzp7yg 

Josef Soukop, Boleradice č.p. 94, 691 12  Boleradice 

Helena Soukopová, Boleradice č.p. 94, 691 12  Boleradice 

Pavel Víteček, Boleradice č.p. 420, 691 12  Boleradice 

Kateřina Davidová, Masarykovo nám. č.p. 590/4, 693 01  Hustopeče u Brna 

Milan Straka, Brněnská č.p. 798/51, 693 01  Hustopeče u Brna 

Anna Vencálková, Fleischnerova č.p. 948/22, Bystrc, 635 00  Brno 35 

Stanislav Omasta, Boleradice č.p. 417, 691 12  Boleradice 

Aleš Marek, Svatopluka Čecha č.p. 2726/101c, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

Jan Veselý, Masarykova č.p. 704, 667 01  Židlochovice 

Mgr. Eva Fraňková, Bednaříkova č.p. 2189/9, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Eva Trnovcová, Polní č.p. 155/12, 691 83  Drnholec 
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Ing. Pavel Veselý, Masarykova č.p. 14, 667 01  Židlochovice 

Jana Matějková, třída Generála Píky č.p. 1993/9, Černá Pole, 613 00  Brno 13 

Jan Charvát, Boleradice č.p. 343, 691 12  Boleradice 

Eva Charvátová, Boleradice č.p. 343, 691 12  Boleradice 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, IDDS: 96vaa2e 

Vinařství Šlancar, s.r.o., IDDS: dqytjwy 

SK Boleradice 1935,z.s., Boleradice č.p. 459, 691 12  Boleradice 

ZEČI, spol. s r.o., IDDS: sr9ctfw 

EM Brno s.r.o., IDDS: bxz3z3a 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

        Jan Stehlík, Boleradice č.p. 278,691 12 Boleradice  

Vladimíra Stehlíková, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice 

Jaromír Sedláček, Boleradice č.p. 153, 691 12  Boleradice 

Blanka Soukopová, Boleradice č.p. 41, 691 12  Boleradice 

Zdenka Tománková, Boleradice č.p. 153, 691 12  Boleradice 

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 

mBank S.A., organizační složka, IDDS: rtjdda6 

Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u 

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 

Equa bank a.s., IDDS: iayc2h2 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk 

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 23.8.2021 podal žadatel  Městys Boleradice, Boleradice 401, 691 12  Boleradice 

 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV" 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 8/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 106/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 142 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 144/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 156/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159/3 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 160 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 161 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 163/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 164/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 165/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 171/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 174 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 175 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 177/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 178 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 205 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 219/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 242 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 252/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 269 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 282 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 283 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 293 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 325 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 328 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 332/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 332/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 380 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 395 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 396 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 415 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 416 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 433 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 445 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 446 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 486 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 487 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 500 (zastavěná plocha a 
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nádvoří), st. p. 501 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 509 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 510 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 526 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 571/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 572 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 674, parc. č. 40/1 (zahrada), parc. č. 57/3 (orná 

půda), parc. č. 67 (orná půda), parc. č. 99/2 (ostatní plocha), parc. č. 106 (zahrada), parc. č. 113 (orná 

půda), parc. č. 135/2 (ostatní plocha), parc. č. 135/7 (zahrada), parc. č. 135/8 (ostatní plocha), parc. č. 136 

(zahrada), parc. č. 137 (zahrada), parc. č. 152/5 (orná půda), parc. č. 165/2 (zahrada), parc. č. 169/3 

(zahrada), parc. č. 170/2 (orná půda), parc. č. 171/3 (zahrada), parc. č. 186/1 (ostatní plocha), parc. č. 

190/4 (zahrada), parc. č. 198/1 (trvalý travní porost), parc. č. 206/4 (zahrada), parc. č. 206/5 (orná půda), 

parc. č. 246/1 (zahrada), parc. č. 246/5 (orná půda), parc. č. 246/8 (orná půda), parc. č. 246/9 (orná půda), 

parc. č. 290/2 (zahrada), parc. č. 293/11 (ostatní plocha), parc. č. 293/17 (trvalý travní porost), parc. č. 

293/64 (ostatní plocha), parc. č. 293/110 (ostatní plocha), parc. č. 295/3 (orná půda), parc. č. 295/7 (orná 

půda), parc. č. 295/8 (orná půda), parc. č. 295/9 (orná půda), parc. č. 297/3 (orná půda), parc. č. 297/4 

(trvalý travní porost), parc. č. 297/6 (orná půda), parc. č. 297/9 (orná půda), parc. č. 297/10 (orná půda), 

parc. č. 297/11 (orná půda), parc. č. 297/14 (trvalý travní porost), parc. č. 298/8 (orná půda), parc. č. 

298/9 (ostatní plocha), parc. č. 308/54 (orná půda), parc. č. 1579/3 (ostatní plocha), parc. č. 1579/17 

(ostatní plocha), parc. č. 1581 (orná půda), parc. č. 1599/11 (ostatní plocha), parc. č. 1599/96 (ostatní 

plocha), parc. č. 1599/108 (ostatní plocha), parc. č. 1599/175 (ostatní plocha), parc. č. 2283/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 3482/1 (ostatní plocha), parc. č. 3483/1 (ostatní plocha), parc. č. 3484/4 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3484/9 (ostatní plocha), parc. č. 3678/3 (zahrada), parc. č. 3678/5 (zahrada), parc. č. 

3739/7 (ostatní plocha), parc. č. 3740/1 (ostatní plocha), parc. č. 3760/13 (orná půda), parc. č. 3760/14 

(orná půda), parc. č. 3760/26 (orná půda), parc. č. 3760/28 (orná půda), parc. č. 3847/13 (ostatní plocha), 

parc. č. 3994/7 (ostatní plocha), parc. č. 3997/3 (ostatní plocha), parc. č. 3997/4 (ostatní plocha), parc. č. 

3997/5 (ostatní plocha), parc. č. 3997/6 (ostatní plocha), parc. č. 3998/1 (ostatní plocha), parc. č. 4000 

(ostatní plocha), parc. č. 4007/1 (ostatní plocha), parc. č. 4012/6 (ostatní plocha), parc. č. 4013/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 4039/24 (vodní plocha), parc. č. 4039/25 (vodní plocha), parc. č. 4039/26 (vodní plocha), 

parc. č. 4042/1 (vodní plocha), parc. č. 4043/2 (vodní plocha), parc. č. 4045/4 (ostatní plocha), parc. č. 

4045/7 (zahrada), parc. č. 4045/9 (zahrada), parc. č. 4045/13 (ostatní plocha), parc. č. 4045/37 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/39 (ostatní plocha), parc. č. 4045/40 (ostatní plocha), parc. č. 4045/44 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/46 (ostatní plocha), parc. č. 4045/51 (ostatní plocha), parc. č. 4045/52 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/53 (ostatní plocha), parc. č. 4045/54 (ostatní plocha), parc. č. 4045/56 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/57 (ostatní plocha), parc. č. 4045/59 (ostatní plocha), parc. č. 4045/60 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/61 (ostatní plocha), parc. č. 4045/62 (ostatní plocha), parc. č. 4045/63 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/64 (ostatní plocha), parc. č. 4045/65 (ostatní plocha), parc. č. 4045/66 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/67 (ostatní plocha), parc. č. 4045/69 (ostatní plocha), parc. č. 4045/71 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/72 (ostatní plocha), parc. č. 4045/73 (ostatní plocha), parc. č. 4045/75 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/76 (ostatní plocha), parc. č. 4045/77 (ostatní plocha), parc. č. 4045/78 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/79 (ostatní plocha), parc. č. 4045/80 (ostatní plocha), parc. č. 4045/81 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/82 (ostatní plocha), parc. č. 4045/83 (ostatní plocha), parc. č. 4045/84 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/85 (ostatní plocha), parc. č. 4045/119 (ostatní plocha), parc. č. 4045/120 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/121 (ostatní plocha), parc. č. 4045/122 (ostatní plocha), parc. č. 4045/124 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/125 (ostatní plocha), parc. č. 4045/130 (ostatní plocha), parc. č. 4045/131 (ostatní 

plocha), parc. č. 4045/151, parc. č. 4045/152, parc. č. 4046/1 (ostatní plocha), parc. č. 4046/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 4046/3 (ostatní plocha), parc. č. 4046/4 (ostatní plocha), parc. č. 4046/8 (ostatní plocha), 

parc. č. 4046/10 (ostatní plocha), parc. č. 4046/29 (ostatní plocha), parc. č. 4046/31 (ostatní plocha), parc. 

č. 4046/34 (ostatní plocha), parc. č. 4046/35 (ostatní plocha), parc. č. 4046/44 (ostatní plocha), parc. č. 

4046/64 (ostatní plocha), parc. č. 4046/66 (ostatní plocha), parc. č. 4047/1 (ostatní plocha), parc. č. 

4047/3 (ostatní plocha), parc. č. 4053/1 (orná půda), parc. č. 4057/5 (orná půda), parc. č. 4057/9 (orná 

půda), parc. č. 4065/3 (orná půda), parc. č. 4065/5 (orná půda), parc. č. 4065/11 (orná půda), parc. č. 

4068/1 (orná půda), parc. č. 4068/2 (orná půda), parc. č. 4068/3 (orná půda), parc. č. 4068/4 (orná půda), 

parc. č. 4071 (orná půda), parc. č. 4073/1 (orná půda), parc. č. 4073/3 (orná půda), parc. č. 4073/4 (orná 

půda), parc. č. 4078/1 (orná půda), parc. č. 4078/2 (orná půda), parc. č. 4128/3 (trvalý travní porost), parc. 

č. 4129 (ostatní plocha), parc. č. 4130 (ostatní plocha), parc. č. 4148 (ostatní plocha), parc. č. 4157/1 

(vodní plocha), parc. č. 4216 (ostatní plocha), parc. č. 4220 (ostatní plocha), parc. č. 4236 (ostatní 

plocha), parc. č. 4301 v katastrálním území Boleradice. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 

mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
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stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 

a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou 

vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Oznámení bylo pro účastníky územního řízení vyvěšeno dne 

15.9.2021 a sejmuto dne 11.10.2021 (na MěÚ Klobouky u Brna také v elektronické podobě)., dále na 

úřední desce Úřadu Městyse Boleradice . Ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení stanovil, že 

účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

V souladu s §36 odst.2 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit v řízení své 

stanovisko a v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě  do 5 dnů od výše stanovené lhůty pro uplatnění námitek účastníků 

řízení . 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

V průběhu řízení došlo ke změně účastníků řízení , stavební úřad  oznámil novým účastníkům řízení 

zahájení řízení a dal možnost seznámit se s podklady rozhodnutí.   

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a posoudil 

shromážděná stanoviska, vyjádření a námitky.    

V souladu s § 90 odst. 1 a 2 stavebního zákona stavební úřad posuzoval: 

- soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 

s obecnými požadavky na využívání území   

Dle § 76 odst. 1 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich 

užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Dle § 76 odst. 2 stavebního zákona každý, 

kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků v § 90 

stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si 

může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu známy. K posouzení souladu záměru s požadavky stavebního zákona 

a souvisejících předpisů byla žádost doložena projektovou dokumentací a jednotlivými vyjádřeními a 

stanovisky. 

Stavební úřad posoudil umístění výše uvedené  stavby dle požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných 

požadavcích na využívání území v platném znění . Dále zkoumal soulad s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby  zejména, je-li stavba navržena dle ustanovení §6 odst.6 této vyhlášky 

tj. musí být prostorové uspořádání sítí technického  vybavení jako souběh nebo křížení v souladu 

s normovými hodnotami, je-li navržena  způsobem, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro 

určené využití a aby současně plnila základní požadavky , kterými jsou mj. mechanická odolnost  a 

stabilita dle §8 výše uvedené vyhlášky . Dle ustanovení § 9  stavba musí být navržena a provedena 

v souladu s normovými hodnotami . Záměr svou povahou nevyžaduje navržení v souladu s vyhláškou č. 

398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové  užívání staveb.  

Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby 

vyhovuje požadavkům na využívání území. 

- soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. 

Záměr je stavbou technické infrastruktury. Stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní infrastrukturu. 

Dojde k dotčení stávající infrastruktury , byla doložena jejich vyjádření . Konkrétně se jednalo o 

vyjádření a stanoviska :  vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 1.7.2021 pod značkou 5002396663, 

vyjádření EG.D a.s. ze dne 24.2.2021 pod značkou E7456-26097611 a ze dne 12.3.2021 pod značkou 

S40325-27029851 , vyjádření CETIN a.s. ze dne 17.3.2021 pod č.j. 557671/21 , vyjádření České 

Radiokomunikace a.s ze dne 15.4.2020 pod značkou UPTS/OS/243951/2020, vyjádření T-Mobil Czech 

Republic a.s. ze dne 12.7.2021 pod značkou E35502/21 , vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 

12.7.2021 pod značkou 210712-1052313763 , vyjádření VaK Břeclav a.s. ze dne 8.7.2021 pod č.j. POZ-
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2021-003820,vyjádření Městyse Boleradice ze dne 12.7.2021, Povodí Moravy s.p. ze dne 17.6.2021 pod 

značkou PM-21975/2021/5203Ko, Správa a údržba silnic JMK ze dne 11.5.2021 pod značkou 3259/2021 

Stavební úřad po přezkoumání záměru a výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že stavba je 

v souladu s požadavky na veřejnou  technickou a dopravní infrastrukturu     

- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.  

K navrhovanému záměru bylo vydáno závazné stanovisko MěÚ Hustopeče odbor ŽP ze dne 28.6.2021 

pod č.j. MUH/43977/21/321, koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče součástí  je  závazné stanovisko 

MěÚ Hustopeče odbor ŽP a závazné stanovisko odboru ÚP  ze dne 16.6.2021 pod č.j. 

MUH/41326/21/82, rozhodnutí MěÚ Hustopeče odbor přestupků a silničního hospodářství  ze dne 

15.7.2021 pod č.j. MUH/49184/21/393, závazné stanovisko HZS JmK ze dne 18.5.2021 pod č.j. HSBM-

1398-2/2021,vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno ze dne 18.5.2021, vyjádření Národní 

památkový ústav , územní pracoviště Brno ze dne  14.5.2021 pod č.j. NPU-371/36958/2021 

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

- soulad navrhovaného záměru s územně plánovací dokumentací.  

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací městyse Boleradice . Městys 

Boleradice má platný  Územní plán, který je účinný ode dne 16.12.2011.Jedná se o umístění stavby 

„odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV“ . Záměr je v souladu s ÚP Boleradice. Dotčená 

lokalita je místě ploch s požadovaným /navrhovaným funkčním využitím : „DS“- plocha dopravní 

infrastruktury – silniční doprava, „DU“- plochy dopravní infrastruktury- účelové komunikace, stezky pro 

pěší a cyklisty, „DL“- plocha SLZ( sportovní létající  zařízení), „NK“- plochy smíšené nezastavěného 

území- krajinná zeleň, „NZ“ – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, „T“- plochy technické 

infrastruktury, „W“- plochy vodní a vodohospodářské.  

V ÚP Boleradice je mezi podmínkami pro využití ploch „DS“ uvedeno: hlavní využití : plochy slouží 

zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou. 

Přípustné: zařízení technické infrastruktury. Nepřípustné : činnosti, děje a zařízení , které narušují hlavní 

využití a plynulost dopravy, činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým  zařízením 

narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižuje kvalitu prostředí souvisejícího území. 

V ÚP Boleradice je mezi podmínkami pro využití ploch „DU“ uvedeno: hlavní využití : plochy veřejně 

přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu  nemovitosti a pozemků v sídle a krajině a umožňující 

bezpečný průchod krajinou. Přípustné : zařízení technické infrastruktury. Nepřípustné : činnosti , děje a 

zařízení , které narušují hlavní využití nebo hodnoty území( např. rušení mezí). 

V ÚP Boleradice je mezi podmínkami pro využití ploch „DL“ uvedeno: Hlavní využití: plochy dopravní 

infrastruktury sloužící pro situování staveb a zařízení souvisejících s provozem sportovních létajících 

zařízení. Přípustné: stavby pro sportovní létající zařízení, provozní budovy, pozemky související  

dopravní a technické infrastruktury, doprovodná a izolační zeleň. Nepřípustné činnosti ,děje a zařízení , 

které narušují hlavní využití. 

V ÚP Boleradice je mezi podmínkami pro využití ploch „NK“ uvedeno: Hlavní využití: Plochy 

rozptýlené krajinné zeleně mimo zastavěné území na nelesních pozemcích doplňující krajinný rámec – 

vegetace je trvalá s obnovou v delším časovém cyklu a spolu s lesem vytváří krajinný rámec. Přípustné 

pozemky: pozemky s dřevinami rostoucími mimo les(meze, remízky, kamenice), pozemky v různé fázi 

sukcesního vývoje podmáčené lokality , louky , pozemky pro zachování ekologické stability území – 

ÚSES, pozemky pro zajištění propustnosti pro obhospodařování navazujících  zemědělských pozemků. 

Nepřípustné : činnosti a zařízení narušující hodnoty území, činnosti snižující ekologickou  hodnotu 

území. podmíněně přípustné :dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena 

druhová pestrost biotopu, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby 

dopravní a technické infrastruktury, účelové komunikace, plochy pro pěší  a cyklostezky, stavby lehkých 

přístřešků pro zemědělství a myslivost ( např. seníky..), informační tabule za podmínky , že nesnižují 

ekologickou kvalitu lokality, pozemky vodních a vodohospodářských  zařízení ze podmínky , že nebudou 

intenzivně hospodářsky využívané ( chov ryb, drůbeže a  sportovní rybářství) a nedojde ke zhoršení 

propustnosti krajiny.  

V ÚP Boleradice je mezi podmínkami pro využití ploch „NZ uvedeno : Hlavní využití : Plochy  

s víceúčelovým využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemně rovnocenném postavení, přírodní 
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ekosystémy  jsou využívány kompromisně , což limituje intenzivní formy produkčních a komerčních 

činností. Přípustné : pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopraví a 

technické infrastruktury, manipulační plochy. Nepřípustné: všechny děje, činnosti a zařízení , které  by 

rušily kompromisní využívání: činnosti narušující ekologickou rovnováhu území.   

V ÚP Boleradice je mezi podmínkami pro využití ploch „T“ uvedeno : hlavní využití : plochy slouží pro  

umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území technickým vybavením. 

Přípustné: pozemky technické infrastruktury- vedení inženýrských sítí a s nimi provozně souvisejících 

zařízení technického vybavení, pozemky staveb a zařízení pro nakládání s odpady. Nepřípustné : všechny 

děje, činnosti a zařízení, které by rušily kompromisní využívání, činnosti narušující  ekologickou 

rovnováhu území.  

V ÚP Boleradice je mezi podmínkami pro využití ploch „W“ uvedeno: hlavní využití : Plochy slouží 

k zajištění podmínek pro nakládání s vodami. Přípustné : související dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné: činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají 

druhotně, dále které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a 

vodního režimu, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.  

Dle Úp Boleradice posuzovaný záměr zasahuje do míst vymezených pro veřejně prospěšné stavby a 

opatření a asanace : „VD 1“ ( účelová komunikace, technická infrastruktura), „VT2“ ( čistírna  odpadních 

vod), „VU2“ ( biokoridor místního významu LBK2). Realizací navrženého záměru bude část těchto 

veřejně prospěšných staveb naplněna. 

Podle ÚP Boleradice je navržený záměr situován do zastavěného území , zastavitelných ploch i mimo ně.  

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, s charakterem území a s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území.   Jedná se o umístění kanalizační sítě prosloužení 

vodovodního řadu a umístění ČOV na pozemcích  městyse Boleradice, kterou se charakter území 

podstatně nezmění a jejím umístěním nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot 

v daném území. Jelikož se jedná převážně  o podzemní stavbu.   

Záměr byl posuzován  také z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 

19 stavebního zákona. V tomto případě se orgán územního plánování zabýval zejména posouzením 

souladu s § 18 odst. 1 a § 19 odst. 1 písm. a), c) a e) stavebního zákona - tj. zda záměr vyhovuje 

stávajícím podmínkám v území, zda s ním nejsou spojeny problémy a rizika s ohledem na veřejné zdraví 

a na životní prostředí a jaký má vliv na veřejnou infrastrukturu. Záměrem je odkanalizování městyse 

Boleradice a výstavba ČOV předložený záměr je v souladu s charakterem předmětného území. Dle 

ustanovení § 18 odst. 1 stavebního zákona jsou záměrem zajištěny podmínky pro příznivé životní 

prostředí, pro soudržnost společenství obyvatel území, které uspokojuje potřeby generace současné, aniž 

by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Záměr je součástí řešení účelného využití a 

uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 

rozvoji území v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 stavebního zákona a jsou tak koordinovány veřejné a 

soukromé zájmy v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 stavebního zákona. Lze konstatovat (ve vztahu k § 

19 odst. 1 písm. e stavebního zákona), že záměr nemá potenciál změnit ani významně ovlivnit stávající 

charakter a hodnoty území, neomezí rovněž využitelnost navazujícího území, jelikož se jedná o částečně 

podzemní stavbu . V území, jímž záměr prochází, nebyly zjištěny střety záměru s limity využití území 

takového charakteru, který by s ohledem na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 

veřejného zdraví nebo životního prostředí vylučoval možnost umístění záměru.  

Vypořádání s námitkami účastníků: 

 - Z účastníků řízení neuplatnil nikdo námitky.  

Vypořádání se k podkladům rozhodnutí:  

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto doklady: 

- projektová dokumentace  

- Plná moc 

- Snímek z katastrální mapy  

-     Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků a staveb 

-     Souhlasy vlastníků pozemků  

-     Závazné stanovisko MěÚ Hustopeče odbor ŽP ze dne 28.6.2021 pod č.j. MUH/43977/21/321 
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-     Koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 16.6.2021 pod č.j. MUH/41326/21/82 

-     Koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 23.7.2021 pod č.j. MUH/51849/21/357 

-   Rozhodnutí MěÚ Hustopeče odbor přestupků a silničního hospodářství ze dne 15.7.2021 pod č.j. 

MUH/49184/21/393 

-     Vyjádření VaK Břeclav a.s. ze dne 8.7.2021 pod č.j. POZ-2021-003820 

-     Závazné stanovisko HZS JmK ze dne 18.5.2021 pod č.j. HSBM-1398-2/2021 

-     Vyjádření povodí Moravy s.p. ze dne 17.6.2021 pod značkou PM-21975/2021/5203/Ko  

-     Vyjádření SÚS JmK  ze dne 11.5.2021 pod značkou 3259/2021 

-     Vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 14.5.2021 pod č.j. NPU-371/36958/2021 

-     Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR ze dne 18.5.2021  

-     Vyjádření GasNet Služby s.r.o. ze dne 1.7.2021 pod značkou 5002396663 

-     Vyjádření EG.D .a.s. ze dne 24.2.2021 pod značkou E7456-26097611 

-     Vyjádření EG.D. a.s. ze dne 12.3.2021 pod značkou S40325-27029851 

-     Vyjádření CETIN a.s. ze dne 17.3.2021 pod č.j. 557671/21 

-     Vyjádření CRA a.s. ze dne 13.5.2020 pod značkou UPTS/OS/243951/2020 

-     Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 12.7.2021 pod značkou E35502/21 

-     Vyjádření Vodafone Czech Republik a.s. ze dne 12.7.2021 pod značkou 210712-1052313763 

-     Sdělení KHS JmK  ze dne 5.8.2020  

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení  dospěl stavební úřad k závěru, že v tomto konkrétním  

případě toto právní postavení náleží dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli tj. Městys 

Boleradice, Boleradice 401, 691 12  Boleradice, , účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního 

zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn), tj. Městys Boleradice , Boleradice 

401 , 691 12 Boleradice , účastníci řízení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastník  pozemku 

nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má 

jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě), Městys Boleradice, Boleradice 401, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Herzán, Boleradice č.p. 152, 691 12  Boleradice ,Radmila Herzánová, Boleradice č.p. 152, 691 12  

Boleradice ,Jiří Zemánek, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice ,Eliška Zemánková, Boleradice č.p. 

378, 691 12  Boleradice ,Marie Kaňůrková, Fillova č.p. 107/10, Lesná, 638 00  Brno 38 ,Daniel Stehlík, 

Boleradice č.p. 425, 691 12  Boleradice ,Josef Straka, Boleradice č.p. 432, 691 12  Boleradice ,Jiří Janda, 

Boleradice č.p. 99, 691 12  Boleradice , Jana Jandová, Boleradice č.p. 99, 691 12  Boleradice , Edita 

Šilerová, Vlachova č.p. 1509/12, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 ,Marta Hlavičková, Brumovice 

č.p. 17, 691 11  Brumovice na Moravě, Ladislav Kolbaba, Boleradice č.p. 179, 691 12  Boleradice 

Dana Kolbabová, Boleradice č.p. 179, 691 12  Boleradice,Jitka Zoubková, Boleradice č.p. 377, 691 12  

Boleradice ,Pavla Francová, Špirkova č.p. 165/13, Tuřany, 620 00  Brno 20 ,Eduard Řička, Boleradice 

č.p. 279, 691 12  Boleradice ,Renata Řičková, Boleradice č.p. 279, 691 12  Boleradice, Josef Rosíval, 

Boleradice č.p. 455, 691 12  Boleradice, Lucie Rosívalová, Boleradice č.p. 455, 691 12  Boleradice 

Petr Vystoupil, Boleradice č.p. 158, 691 12  Boleradice ,Tomáš Nevídal, Boleradice č.p. 469, 691 12  

Boleradice ,Tomáš Koráb, Boleradice č.p. 467, 691 12  Boleradice ,Ilona Korábová, Boleradice č.p. 467, 

691 12  Boleradice ,Pavel Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice ,Blanka Kaňová, Boleradice 

č.p. 464, 691 12  Boleradice ,Stanislav Omasta, Boleradice č.p. 402, 691 12  Boleradice ,Jaroslava 

Křižáková, Boleradice č.p. 384, 691 12  Boleradice ,Františka Cvanová, Boleradice č.p. 21, 691 12  

Boleradice ,Jitka Kurcinová, Arménská č.p. 504/7, Bohunice, 625 00  Brno 25 ,Marie Urbánková, 

Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice ,Jana Zahradníková, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Leo Čermák, Boleradice č.p. 440, 691 12  Boleradice ,Lenka Čermáková, Boleradice č.p. 440, 691 12  

Boleradice ,Tomáš Koutník, Antonína Macka č.p. 2279/9, Královo Pole, 612 00  Brno 12 ,Klára 

Kočicová, Boleradice č.p. 364, 691 12  Boleradice ,Milan Drábek, Ladova č.p. 1817/37, Řečkovice, 621 

00  Brno 21,Stanislav Franěk, Nikolčická č.p. 222, 691 76  Šitbořice ,Mgr. Eva Fraňková, Bednaříkova 

č.p. 2189/9, Líšeň, 628 00  Brno 28 ,Miroslava Vašíčková, Boleradice č.p. 285, 691 12  Boleradice , 

Vladimír Horák, Boleradice č.p. 240, 691 12  Boleradice, Pavla Hrabcová, Boleradice č.p. 254, 691 12  

Boleradice, Zdeněk Hrabec, Boleradice č.p. 254, 691 12  Boleradice, Blanka Riedlová, Boleradice č.p. 

30, 691 12  Boleradice, Ing. Jindřich Kahoun, Boleradice č.p. 281, 691 12  Boleradice, Mgr Iva 

Kahounová, Boleradice č.p. 281, 691 12  Boleradice, Dušan Lang, Boleradice č.p. 186, 691 12  
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Boleradice, Halyna Lovas, Boleradice č.p. 165, 691 12  Boleradice, Miloslav Žemlička, Boleradice č.p. 

165, 691 12  Boleradice, Josef Chalupa, Boleradice č.p. 297, 691 12  Boleradice, Martina Kotrčová, 

Boleradice č.p. 210, 691 12  Boleradice, Marta Procházková, Boleradice č.p. 105, 691 12  Boleradice 

Josef Dufek, Boleradice č.p. 428, 691 12  Boleradice ,Hedvika Dufková, Boleradice č.p. 428, 691 12  

Boleradice, Monika Šemorová, Boleradice č.p. 31, 691 12  Boleradice, Ludvík Stehlík, Boleradice č.p. 

100, 691 12  Boleradice, Radek Čech, Boleradice č.p. 49, 691 12  Boleradice, Bronislava Polakovová, U 

viaduktu č.p. 580/20, Chrlice, 643 00  Brno 43, Jan Omasta, Boleradice č.p. 248, 691 12  Boleradice 

Svatava Kokešová, Rovinka č.p. 566, 691 76  Šitbořice ,Leopold Jabůrek, Boleradice č.p. 251, 691 12  

Boleradice, Emilie Jabůrková, Boleradice č.p. 251, 691 12  Boleradice, František Koráb, Boleradice č.p. 

405, 691 12  Boleradice, Marcela Korábová, Boleradice č.p. 405, 691 12  Boleradice ,Zdeněk Sedláček, 

IDDS: 8wbti8s, Hynek Gracl, Moutnice č.p. 295, 664 55  Moutnice, Ing. Bohuslav Kahánek, Boleradice 

č.p. 375, 691 12  Boleradice ,Blanka Kahánková, Boleradice č.p. 375, 691 12  Boleradice ,Ing. Jiří Zajíc, 

Boleradice č.p. 374, 691 12  Boleradice ,Anna Zajícová, Boleradice č.p. 374, 691 12  Boleradice, Helena 

Zemánková, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice, Kamil Reiter, Boleradice č.p. 419, 691 12  , 

Boleradice, Roman Reiter, Boleradice č.p. 383, 691 12  Boleradice, Marie Reiterová, Boleradice č.p. 383, 

691 12  Boleradice, Ilona Stehlíková, Boleradice č.p. 416, 691 12  Boleradice, Hana Vystoupilová, 

Boleradice č.p. 158, 691 12  Boleradice, Jaroslav Procházka, Boleradice č.p. 377, 691 12  Boleradice 

Hana Mátlová, IDDS: sxixksh,Lubomír Woff, Dolnopolní č.p. 161/19, Maloměřice, 614 00  Brno 14, 

Marie Srncová, Boleradice č.p. 338, 691 12  Boleradice, Vladimír Srnec, Boleradice č.p. 338, 691 12  

Boleradice, Vladimír Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice, Miroslava Drábková, Ladova č.p. 

1817/37, Řečkovice, 621 00  Brno 21, Dalibor Štoček, Tábor č.p. 885/15, Žabovřesky, 616 00  Brno 16, 

Veronika Štočková, Josefy Faimonové č.p. 2226/7, Líšeň, 628 00  Brno 28, Miroslav Musil, Veselá č.p. 

173/2, Brno-město, 602 00  Brno 2, Helena Musilová, Veselá č.p. 173/2, Brno-město, 602 00  Brno 2, 

Zbyšek Lovecký, Boleradice č.p. 149, 691 12  Boleradice, Romana Lovecká, Boleradice č.p. 149, 691 12  

Boleradice, Pavel Omasta, Boleradice č.p. 138, 691 12  Boleradice, Miroslava Omastová, Boleradice č.p. 

138, 691 12  Boleradice, Zdeněk Pilát, Boleradice č.p. 161, 691 12  Boleradice, Dagmar Pilátová, 

Boleradice č.p. 161, 691 12  Boleradice, Miroslav Malíšek, Lužánecká č.p. 1886/6, Černá Pole, 602 00  

Brno 2, Klára Šťastná, Dolní č.p. 249, 691 63  Velké Němčice, Oldřich Stehlík, Boleradice č.p. 386, 691 

12  Boleradice, Ludmila Stehlíková, Boleradice č.p. 386, 691 12  Boleradice, Marie Chalupová, 

Boleradice č.p. 382, 691 12  Boleradice, František Novotňák, Boleradice č.p. 392, 691 12  Boleradice 

Jan Štýbl, Boleradice č.p. 242, 691 12  Boleradice, Dagmar Štýblová, Boleradice č.p. 242, 691 12  

Boleradice, Ladislav Otýpka, Boleradice č.p. 19, 691 12  Boleradice, Helena Otýpková, Boleradice č.p. 

19, 691 12  Boleradice, Josef Petráš, Boleradice č.p. 320, 691 12  Boleradice, Stanislav Havránek, 

Boleradice č.p. 403, 691 12  Boleradice, Věra Havránková, Boleradice č.p. 403, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Hrabec, Boleradice č.p. 151, 691 12  Boleradice, Růžena Hrabcová, Boleradice č.p. 151, 691 12  

Boleradice, Marie Stehlíková, Boleradice č.p. 45, 691 12  Boleradice ,Antonín Prokop, Boleradice č.p. 

246, 691 12  Boleradice, Vlasta Prokopová, Boleradice č.p. 246, 691 12  Boleradice, Libor Stehlík, Nová 

č.p. 952/20, 693 01  Hustopeče u Brna, Martin Kahánek, Boleradice č.p. 463, 691 12  Boleradice, 

Olga Reiterová, Boleradice č.p. 65, 691 12  Boleradice, Jitka Bínková, Diváky č.p. 212, 691 71  Diváky 

Karel Lank, Boleradice č.p. 408, 691 12  Boleradice, Jiří Kilián, Boleradice č.p. 322, 691 12  Boleradice 

Eliška Kiliánová, Boleradice č.p. 322, 691 12  Boleradice, Libor Stehlík, Boleradice č.p. 107, 691 12  

Boleradice, Colin Thompson, Boleradice č.p. 167, 691 12  Boleradice, Eva Thompsonová, Boleradice č.p. 

167, 691 12  Boleradice, Marie Kilianová, Boleradice č.p. 98, 691 12  Boleradice, Aneta Novotná, Pod 

Skalkou č.p. 70/12, Přerov II-Předmostí, 751 24  Přerov 4, David Buček, Černého č.p. 807/48, Bystrc, 

635 00  Brno 35, Marie Strouhalová, Boleradice č.p. 96, 691 12  Boleradice, Jindřiška Vrbová, Boleradice 

č.p. 97, 691 12  Boleradice, Monika Vrbová, Boleradice č.p. 97, 691 12  Boleradice, Jindřich Zemánek, 

Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice, Michael Moudrý, Souhrady č.p. 668/12, Bohunice, 625 00  Brno 

25, Jiří Machač, Boleradice č.p. 83, 691 12  Boleradice, Alena Plevačová, Boleradice č.p. 256, 691 12  

Boleradice ,Luboš Čapka, Boleradice č.p. 414, 691 12  Boleradice ,Marcela Čapková, Boleradice č.p. 

414, 691 12  Boleradice, Libor Novotný, Boleradice č.p. 411, 691 12  Boleradice, Olga Novotná, 

Boleradice č.p. 411, 691 12  Boleradice, Libuše Bednaříková, Houbalova č.p. 3044/6, Líšeň, 628 00  Brno 

28, Martin Křižák, IDDS: hnzp7yg, Josef Soukop, Boleradice č.p. 94, 691 12  Boleradice , Helena 

Soukopová, Boleradice č.p. 94, 691 12  Boleradice, Pavel Víteček, Boleradice č.p. 420, 691 12  

Boleradice, Kateřina Davidová, Masarykovo nám. č.p. 590/4, 693 01  Hustopeče u Brna , Milan Straka, 

Brněnská č.p. 798/51, 693 01  Hustopeče u Brna, Anna Vencálková, Fleischnerova č.p. 948/22, Bystrc, 

635 00  Brno 35, Stanislav Omasta, Boleradice č.p. 417, 691 12  Boleradice , Aleš Marek, Svatopluka 

Čecha č.p. 2726/101c, Královo Pole, 612 00  Brno 12, Jan Veselý, Masarykova č.p. 704, 667 01  

Židlochovice, Mgr. Eva Fraňková, Bednaříkova č.p. 2189/9, Líšeň, 628 00  Brno 28,Eva Trnovcová, 
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Polní č.p. 155/12, 691 83  Drnholec, Ing. Pavel Veselý, Masarykova č.p. 14, 667 01  Židlochovice 

Jana Matějková, třída Generála Píky č.p. 1993/9, Černá Pole, 613 00  Brno 13,Jan Charvát, Boleradice 

č.p. 343, 691 12  Boleradice, Eva Charvátová, Boleradice č.p. 343, 691 12  Boleradice, Státní pozemkový 

úřad, IDDS: z49per3, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, 

IDDS: 96vaa2e, Vinařství Šlancar, s.r.o., IDDS: dqytjwy, SK Boleradice 1935,z.s., Boleradice č.p. 459, 

691 12  Boleradice, ZEČI, spol. s r.o., IDDS: sr9ctfw, EM Brno s.r.o., IDDS: bxz3z3a ,Povodí Moravy, 

s.p., IDDS: m49t8gw, Jan Stehlík, Boleradice č.p. 278,691 12 Boleradice , Vladimíra Stehlíková, 

Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice, Jaromír Sedláček, Boleradice č.p. 153, 691 12  Boleradice 

Blanka Soukopová, Boleradice č.p. 41, 691 12  Boleradice, Zdenka Tománková, Boleradice č.p. 153, 691 

12  Boleradice ,ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 ,mBank S.A., organizační složka, IDDS: 

rtjdda6 ,Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u, Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5, Equa bank a.s., 

IDDS: iayc2h2 ,Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif, MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk 

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w ,UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: 

pmigtdu, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7, 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t, EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Vodovody 

a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza, a dále dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, 

jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 

na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, identifikovaní označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí vlastníci pozemku parcela č. 1599/111, 1599/110, 1599/109, 

1599/108, 1599/107, 1599/106, 1599/105, 1599/104, 1599/103, 1599/102, 1599/101, 1599/100, 1599/7, 

1599/213, 4073/5, 4068/7, 4157/2, 4068/5, 4065/1, 4065/2, 4065/7, 4065/6, 4065/4, 4065/10, 4060/1, 

4060/2, 4057/1, 4057/4, st.516, st.515, st.572, st.573, st.5, st.363, 295/10, st.10/1, 4176/1, st.12, st.432/1, 

st.16, st.306, st.18, st.291, 4045/16, st.300, st.317, st.338, st.21/1, st.21/2, st.22/2, st.337, st.357, st.353, 

st.333, 4046/63, 4046/7, st.247, st.356, 4046/37, st.322, st.323, st.285, st.371, 4127/3, st.248, st.522, 

st.523, st.339, st.324, st.366, st.525, 4128/1, st.335/9, st.298/7, 4122/2, 4123/1, st.403/5, 4204, st.403/2, 

929/1, st.529, st.528, st.463, st.462, st.461, st.460, st.459, st.458, st.457/1, st.456/1, st.455/1, st.454, 

st.568, 2283/5, 292/7, st.1, st.42/2, st.40, st.43, st.44, 4136, 33/2, st.49, st.50, st.52, st.22/1, st.350, st.351, 

4045/5, 4045/146, st.352, 4046/11, st.28/2, st.611, st.358, st.29/1, st.29/3, st.344, st.343, 4045/101, 

4045/103, st.361, st.342/2, st.31, st.32, st.33/1, st.342/1, st.336, st.650, st.326, st.320, st.53, st.316, st.71, 

st.55/1, st.286/3, st.540, 286/2, st.59, 4133, 25/2, st.68/1, st.450, st.436, 16/2, st.380, 12/2, 12/1, st.91, 

st.94, st.93, 4288, 4045/100, st.85, st.258/3, st.258/1 , st.112, st.111, st.260, st.107, st.132, st.103, 

st.102/2, st.102/1, st.257, st.284/1, st.125/1, st.83/1, st.83/2, st.85, 259/2, st.666, st.36/2, st.123/1, 81/2, 

123/2, st.81, st.80, st.118, st448, st262, st.137, st.138, st.555, 67, 66/1, 4045/117, st.266, st.267, st.268, 

59/1, 58, 141, st.143/2, st.14, st.50, st.49/3, st.49/4, st.430, st.394, st.388, st.383, st.415, st.578, st.534, 

st.527, st.73/3, 91/1, st.580/1, 79/4, st.85, 4304, st.121, 4045/42, st.295, st.151, st.154, st.156/1, st.152, 

st.157/2, st.157/3, 3486/2, 3484/9, st.392, st.354, st.345, st.324, st.341, st.375, st.386, st.376, st.377, 

st.388, st.383, st.156/2, st.360, st.321, st.152, st.270/2, st.288, st.311, st331, st.274, st.162, st.163/1, 

st.439, st166/1, st.167, st.169/1, st.372, st.185/1, st.329, st.282, st.178, st.198, st.200, st.346, st.340, 

st.417, st.377, st.355, st.384, st.560, 235/2, st.235/1, 248/2, st.479, 231/1, st.478, st.477, 231/2, st.232/2, 

st.232/1, st.226/2, st.226/1, st.227, st.224/2, st.223/2, st.223/1, st.224/1, 4046/9, st.298, st.301, st.215, 

st.214, st.213/2, st.213/1, st.191, st.212, st.193, st.210/2, st.194, st.210/1, st.209/2, st208, st.196/1, st.391, 

3739/1, 3739/6, 206/5, st.325, st.328, 206/4, st.276, 3726, 3998/2, 206/13, st.591, 3739/7, 3740/2, 3997/2, 

3997/7, 3857/2, 3857/1, 3855, 4226, 3997/15, st.402/4, st.227, st.261 , 66/1,2285/5, st.156/2 , st.191, 

st.151  v k.ú. Boleradice 

 

 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního 

orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

Referent územního plánování 

a stavebního řádu 

MěÚ Klobouky u Brna 

Yveta Jančová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klobouky u Brna, také 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále na úřední desce Úřadu Městyse Boleradice . 

Patnáctý den vyvěšení na MěÚ Klobouky u Brna je dnem doručení.  

 

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

 

Zveřejněno dálkovým přístupem …………………………………………………….. 

 

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

 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení  dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (žadatel), kterým se doručuje v souladu s 

§144 odst. 6 a § 27 odst. 1 správního řádu jednotlivě: 

Městys Boleradice, IDDS: ur9bfec , kterého zastupuje  DUIS s.r.o., IDDS: ant2f6i 

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný 

záměr uskutečněn), kterým se doručuje v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě: 

Městys Boleradice, IDDS: ur9bfec 

účastníci řízení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastník  pozemku nebo stavby, na kterých má 

být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 

pozemku nebo stavbě), kterým se doručuje v souladu s §144 odst. 6 správního řádu jednotlivě: 

Městys Boleradice, IDDS: ur9bfec 

    Otisk  
  
 úředního 
  
  razítka  
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Zdeněk Herzán, Boleradice č.p. 152, 691 12  Boleradice 

Radmila Herzánová, Boleradice č.p. 152, 691 12  Boleradice 

Jiří Zemánek, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Eliška Zemánková, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Marie Kaňůrková, Fillova č.p. 107/10, Lesná, 638 00  Brno 38 

Daniel Stehlík, Boleradice č.p. 425, 691 12  Boleradice 

Josef Straka, Boleradice č.p. 432, 691 12  Boleradice 

Jiří Janda, Boleradice č.p. 99, 691 12  Boleradice 

Jana Jandová, Boleradice č.p. 99, 691 12  Boleradice 

Edita Šilerová, Vlachova č.p. 1509/12, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Marta Hlavičková, Brumovice č.p. 17, 691 11  Brumovice na Moravě 

Ladislav Kolbaba, Boleradice č.p. 179, 691 12  Boleradice 

Dana Kolbabová, Boleradice č.p. 179, 691 12  Boleradice 

Jitka Zoubková, Boleradice č.p. 377, 691 12  Boleradice 

Pavla Francová, Špirkova č.p. 165/13, Tuřany, 620 00  Brno 20 

Eduard Řička, Boleradice č.p. 279, 691 12  Boleradice 

Renata Řičková, Boleradice č.p. 279, 691 12  Boleradice 

Josef Rosíval, Boleradice č.p. 455, 691 12  Boleradice 

Lucie Rosívalová, Boleradice č.p. 455, 691 12  Boleradice 

Petr Vystoupil, Boleradice č.p. 158, 691 12  Boleradice 

Tomáš Nevídal, Boleradice č.p. 469, 691 12  Boleradice 

Tomáš Koráb, Boleradice č.p. 467, 691 12  Boleradice 

Ilona Korábová, Boleradice č.p. 467, 691 12  Boleradice 

Pavel Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice 

Blanka Kaňová, Boleradice č.p. 464, 691 12  Boleradice 

Stanislav Omasta, Boleradice č.p. 402, 691 12  Boleradice 

Jaroslava Křižáková, Boleradice č.p. 384, 691 12  Boleradice 

Františka Cvanová, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Jitka Kurcinová, Arménská č.p. 504/7, Bohunice, 625 00  Brno 25 

Marie Urbánková, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Jana Zahradníková, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Leo Čermák, Boleradice č.p. 440, 691 12  Boleradice 

Lenka Čermáková, Boleradice č.p. 440, 691 12  Boleradice 

Tomáš Koutník, Antonína Macka č.p. 2279/9, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

Klára Kočicová, Boleradice č.p. 364, 691 12  Boleradice 

Milan Drábek, Ladova č.p. 1817/37, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

Stanislav Franěk, Nikolčická č.p. 222, 691 76  Šitbořice 

Mgr. Eva Fraňková, Bednaříkova č.p. 2189/9, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Miroslava Vašíčková, Boleradice č.p. 285, 691 12  Boleradice 

Vladimír Horák, Boleradice č.p. 240, 691 12  Boleradice 

Pavla Hrabcová, Boleradice č.p. 254, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Hrabec, Boleradice č.p. 254, 691 12  Boleradice 

Blanka Riedlová, Boleradice č.p. 30, 691 12  Boleradice 

Ing. Jindřich Kahoun, Boleradice č.p. 281, 691 12  Boleradice 

Mgr Iva Kahounová, Boleradice č.p. 281, 691 12  Boleradice 

Dušan Lang, Boleradice č.p. 186, 691 12  Boleradice 

Halyna Lovas, Boleradice č.p. 165, 691 12  Boleradice 

Miloslav Žemlička, Boleradice č.p. 165, 691 12  Boleradice 

Josef Chalupa, Boleradice č.p. 297, 691 12  Boleradice 

Martina Kotrčová, Boleradice č.p. 210, 691 12  Boleradice 

Marta Procházková, Boleradice č.p. 105, 691 12  Boleradice 

Josef Dufek, Boleradice č.p. 428, 691 12  Boleradice 

Hedvika Dufková, Boleradice č.p. 428, 691 12  Boleradice 

Monika Šemorová, Boleradice č.p. 31, 691 12  Boleradice 

Ludvík Stehlík, Boleradice č.p. 100, 691 12  Boleradice 

Radek Čech, Boleradice č.p. 49, 691 12  Boleradice 

Bronislava Polakovová, U viaduktu č.p. 580/20, Chrlice, 643 00  Brno 43 

Jan Omasta, Boleradice č.p. 248, 691 12  Boleradice 
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Svatava Kokešová, Rovinka č.p. 566, 691 76  Šitbořice 

Leopold Jabůrek, Boleradice č.p. 251, 691 12  Boleradice 

Emilie Jabůrková, Boleradice č.p. 251, 691 12  Boleradice 

František Koráb, Boleradice č.p. 405, 691 12  Boleradice 

Marcela Korábová, Boleradice č.p. 405, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Sedláček, IDDS: 8wbti8s 

Hynek Gracl, Moutnice č.p. 295, 664 55  Moutnice 

Ing. Bohuslav Kahánek, Boleradice č.p. 375, 691 12  Boleradice 

Blanka Kahánková, Boleradice č.p. 375, 691 12  Boleradice 

Ing. Jiří Zajíc, Boleradice č.p. 374, 691 12  Boleradice 

Anna Zajícová, Boleradice č.p. 374, 691 12  Boleradice 

Helena Zemánková, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Kamil Reiter, Boleradice č.p. 419, 691 12  Boleradice 

Roman Reiter, Boleradice č.p. 383, 691 12  Boleradice 

Marie Reiterová, Boleradice č.p. 383, 691 12  Boleradice 

Ilona Stehlíková, Boleradice č.p. 416, 691 12  Boleradice 

Hana Vystoupilová, Boleradice č.p. 158, 691 12  Boleradice 

Jaroslav Procházka, Boleradice č.p. 377, 691 12  Boleradice 

Hana Mátlová, IDDS: sxixksh 

Lubomír Woff, Dolnopolní č.p. 161/19, Maloměřice, 614 00  Brno 14 

Marie Srncová, Boleradice č.p. 338, 691 12  Boleradice 

Vladimír Srnec, Boleradice č.p. 338, 691 12  Boleradice 

Vladimír Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice 

Miroslava Drábková, Ladova č.p. 1817/37, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

Dalibor Štoček, Tábor č.p. 885/15, Žabovřesky, 616 00  Brno 16 

Veronika Štočková, Josefy Faimonové č.p. 2226/7, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Miroslav Musil, Veselá č.p. 173/2, Brno-město, 602 00  Brno 2 

Helena Musilová, Veselá č.p. 173/2, Brno-město, 602 00  Brno 2 

Zbyšek Lovecký, Boleradice č.p. 149, 691 12  Boleradice 

Romana Lovecká, Boleradice č.p. 149, 691 12  Boleradice 

Pavel Omasta, Boleradice č.p. 138, 691 12  Boleradice 

Miroslava Omastová, Boleradice č.p. 138, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Pilát, Boleradice č.p. 161, 691 12  Boleradice 

Dagmar Pilátová, Boleradice č.p. 161, 691 12  Boleradice 

Miroslav Malíšek, Lužánecká č.p. 1886/6, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

Klára Šťastná, Dolní č.p. 249, 691 63  Velké Němčice 

Oldřich Stehlík, Boleradice č.p. 386, 691 12  Boleradice 

Ludmila Stehlíková, Boleradice č.p. 386, 691 12  Boleradice 

Marie Chalupová, Boleradice č.p. 382, 691 12  Boleradice 

František Novotňák, Boleradice č.p. 392, 691 12  Boleradice 

Jan Štýbl, Boleradice č.p. 242, 691 12  Boleradice 

Dagmar Štýblová, Boleradice č.p. 242, 691 12  Boleradice 

Ladislav Otýpka, Boleradice č.p. 19, 691 12  Boleradice 

Helena Otýpková, Boleradice č.p. 19, 691 12  Boleradice 

Josef Petráš, Boleradice č.p. 320, 691 12  Boleradice 

Stanislav Havránek, Boleradice č.p. 403, 691 12  Boleradice 

Věra Havránková, Boleradice č.p. 403, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Hrabec, Boleradice č.p. 151, 691 12  Boleradice 

Růžena Hrabcová, Boleradice č.p. 151, 691 12  Boleradice 

Marie Stehlíková, Boleradice č.p. 45, 691 12  Boleradice 

Antonín Prokop, Boleradice č.p. 246, 691 12  Boleradice 

Vlasta Prokopová, Boleradice č.p. 246, 691 12  Boleradice 

Libor Stehlík, Nová č.p. 952/20, 693 01  Hustopeče u Brna 

Martin Kahánek, Boleradice č.p. 463, 691 12  Boleradice 

Olga Reiterová, Boleradice č.p. 65, 691 12  Boleradice 

Jitka Bínková, Diváky č.p. 212, 691 71  Diváky 

Karel Lank, Boleradice č.p. 408, 691 12  Boleradice 

Jiří Kilián, Boleradice č.p. 322, 691 12  Boleradice 
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Eliška Kiliánová, Boleradice č.p. 322, 691 12  Boleradice 

Libor Stehlík, Boleradice č.p. 107, 691 12  Boleradice 

Colin Thompson, Boleradice č.p. 167, 691 12  Boleradice 

Eva Thompsonová, Boleradice č.p. 167, 691 12  Boleradice 

Marie Kilianová, Boleradice č.p. 98, 691 12  Boleradice 

Aneta Novotná, Pod Skalkou č.p. 70/12, Přerov II-Předmostí, 751 24  Přerov 4 

David Buček, Černého č.p. 807/48, Bystrc, 635 00  Brno 35 

Marie Strouhalová, Boleradice č.p. 96, 691 12  Boleradice 

Jindřiška Vrbová, Boleradice č.p. 97, 691 12  Boleradice 

Monika Vrbová, Boleradice č.p. 97, 691 12  Boleradice 

Jindřich Zemánek, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Michael Moudrý, Souhrady č.p. 668/12, Bohunice, 625 00  Brno 25 

Jiří Machač, Boleradice č.p. 83, 691 12  Boleradice 

Alena Plevačová, Boleradice č.p. 256, 691 12  Boleradice 

Luboš Čapka, Boleradice č.p. 414, 691 12  Boleradice 

Marcela Čapková, Boleradice č.p. 414, 691 12  Boleradice 

Libor Novotný, Boleradice č.p. 411, 691 12  Boleradice 

Olga Novotná, Boleradice č.p. 411, 691 12  Boleradice 

Libuše Bednaříková, Houbalova č.p. 3044/6, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Martin Křižák, IDDS: hnzp7yg 

Josef Soukop, Boleradice č.p. 94, 691 12  Boleradice 

Helena Soukopová, Boleradice č.p. 94, 691 12  Boleradice 

Pavel Víteček, Boleradice č.p. 420, 691 12  Boleradice 

Kateřina Davidová, Masarykovo nám. č.p. 590/4, 693 01  Hustopeče u Brna 

Milan Straka, Brněnská č.p. 798/51, 693 01  Hustopeče u Brna 

Anna Vencálková, Fleischnerova č.p. 948/22, Bystrc, 635 00  Brno 35 

Stanislav Omasta, Boleradice č.p. 417, 691 12  Boleradice 

Aleš Marek, Svatopluka Čecha č.p. 2726/101c, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

Jan Veselý, Masarykova č.p. 704, 667 01  Židlochovice 

Mgr. Eva Fraňková, Bednaříkova č.p. 2189/9, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Eva Trnovcová, Polní č.p. 155/12, 691 83  Drnholec 

Ing. Pavel Veselý, Masarykova č.p. 14, 667 01  Židlochovice 

Jana Matějková, třída Generála Píky č.p. 1993/9, Černá Pole, 613 00  Brno 13 

Jan Charvát, Boleradice č.p. 343, 691 12  Boleradice 

Eva Charvátová, Boleradice č.p. 343, 691 12  Boleradice 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, IDDS: 96vaa2e 

Vinařství Šlancar, s.r.o., IDDS: dqytjwy 

SK Boleradice 1935,z.s., Boleradice č.p. 459, 691 12  Boleradice 

ZEČI, spol. s r.o., IDDS: sr9ctfw 

EM Brno s.r.o., IDDS: bxz3z3a 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 

mBank S.A., organizační složka, IDDS: rtjdda6 

Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u 

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 

Equa bank a.s., IDDS: iayc2h2 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk 

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu 

Jan Stehlík, Boleradice č.p. 278,691 12 Boleradice – předpokládáni dědicové po zemřelé Janě Stehlíkové, 

Boleradice 278,691 12 
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Vladimír Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice– předpokládáni dědicové po zemřelé Janě 

Stehlíkové, Boleradice 278,691 12 

Vladimíra Stehlíková, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice– předpokládáni dědicové po zemřelé Janě 

Stehlíkové, Boleradice 278,691 12 

Pavel Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice– předpokládáni dědicové po zemřelé Janě 

Stehlíkové, Boleradice 278,691 12 

Jaromír Sedláček, Boleradice č.p. 153, 691 12  Boleradice- předpokládání dědicové po zemřelé Boženě 

Sedláčkové , Boleradice 153,691 12 Boleradice 

Blanka Soukopová, Boleradice č.p. 41, 691 12  Boleradice- předpokládání dědicové po zemřelé Boženě 

Sedláčkové , Boleradice 153,691 12 Boleradice 

Zdenka Tománková, Boleradice č.p. 153, 691 12  Boleradice- předpokládání dědicové po zemřelé Boženě 

Sedláčkové , Boleradice 153,691 12 Boleradice 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné 

věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno, kteří se identifikují podle §86 odst. 5 stavebního zákona označením 

pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru), kterým se doručuje 

v souladu s §144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou: 

1599/111, 1599/110, 1599/109, 1599/108, 1599/107, 1599/106, 1599/105, 1599/104, 1599/103, 

1599/102, 1599/101, 1599/100, 1599/7, 1599/213, 4073/5, 4068/7, 4157/2, 4068/5, 4065/1, 4065/2, 

4065/7, 4065/6, 4065/4, 4065/10, 4060/1, 4060/2, 4057/1, 4057/4, st.516, st.515, st.572, st.573, st.5, 

st.363, 295/10, st.10/1, 4176/1, st.12, st.432/1, st.16, st.306, st.18, st.291, 4045/16, st.300, st.317, st.338, 

st.21/1, st.21/2, st.22/2, st.337, st.357, st.353, st.333, 4046/63, 4046/7, st.247, st.356, 4046/37, st.322, 

st.323, st.285, st.371, 4127/3, st.248, st.522, st.523, st.339, st.324, st.366, st.525, 4128/1, st.335/9, 

st.298/7, 4122/2, 4123/1, st.403/5, 4204, st.403/2, 929/1, st.529, st.528, st.463, st.462, st.461, st.460, 

st.459, st.458, st.457/1, st.456/1, st.455/1, st.454, st.568, 2283/5, 292/7, st.1, st.42/2, st.40, st.43, st.44, 

4136, 33/2, st.49, st.50, st.52, st.22/1, st.350, st.351, 4045/5, 4045/146, st.352, 4046/11, st.28/2, st.611, 

st.358, st.29/1, st.29/3, st.344, st.343, 4045/101, 4045/103, st.361, st.342/2, st.31, st.32, st.33/1, st.342/1, 

st.336, st.650, st.326, st.320, st.53, st.316, st.71, st.55/1, st.286/3, st.540, 286/2, st.59, 4133, 25/2, st.68/1, 

st.450, st.436, 16/2, st.380, 12/2, 12/1, st.91, st.94, st.93, 4288, 4045/100, st.85, st.258/3, st.258/1 , st.112, 

st.111, st.260, st.107, st.132, st.103, st.102/2, st.102/1, st.257, st.284/1, st.125/1, st.83/1, st.83/2, st.85, 

259/2, st.666, st.36/2, st.123/1, 81/2, 123/2, st.81, st.80, st.118, st448, st262, st.137, st.138, st.555, 67, 

66/1, 4045/117, st.266, st.267, st.268, 59/1, 58, 141, st.143/2, st.14, st.50, st.49/3, st.49/4, st.430, st.394, 

st.388, st.383, st.415, st.578, st.534, st.527, st.73/3, 91/1, st.580/1, 79/4, st.85, 4304, st.121, 4045/42, 

st.295, st.151, st.154, st.156/1, st.152, st.157/2, st.157/3, 3486/2, 3484/9, st.392, st.354, st.345, st.324, 

st.341, st.375, st.386, st.376, st.377, st.388, st.383, st.156/2, st.360, st.321, st.152, st.270/2, st.288, st.311, 

st331, st.274, st.162, st.163/1, st.439, st166/1, st.167, st.169/1, st.372, st.185/1, st.329, st.282, st.178, 

st.198, st.200, st.346, st.340, st.417, st.377, st.355, st.384, st.560, 235/2, st.235/1, 248/2, st.479, 231/1, 

st.478, st.477, 231/2, st.232/2, st.232/1, st.226/2, st.226/1, st.227, st.224/2, st.223/2, st.223/1, st.224/1, 

4046/9, st.298, st.301, st.215, st.214, st.213/2, st.213/1, st.191, st.212, st.193, st.210/2, st.194, st.210/1, 

st.209/2, st208, st.196/1, st.391, 3739/1, 3739/6, 206/5, st.325, st.328, 206/4, st.276, 3726, 3998/2, 

206/13, st.591, 3739/7, 3740/2, 3997/2, 3997/7, 3857/2, 3857/1, 3855, 4226, 3997/15, st.402/4, st.227, 

st.261 , 66/1,2285/5, st.156/2 , st.191, st.151  v k.ú. Boleradice 

  

dotčené správní úřady 

Městský úřad Hustopeče, Odbor ŽP, IDDS: z34bt3y 

Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství, IDDS: z34bt3y 

Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování, IDDS: z34bt3y 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, IDDS: 2cy8h6t 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve 

výši 3000 Kč byl zaplacen 9.12.2021. 
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