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NAD

MORAVOU

Oddělení Stavební úřad
tf. Masarykova
SPIS. ZN.:

SÚ/7949/2010

Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:

SÚ/7949/2010-7
Zdeněk Frolek
518670211

E-MAIL:

frolek@veseli-nad-moravou.cz

DATUM:

06.04.2010

119, 698 1'J-Veselí nad Moravou

VEŘEJNÁ
Územní rozhodnutí

VYHLÁŠKA

a stavební

povolení

pro stavbu

stavbu "SK Kozojídky - přípojka NN elektrické energie",
na pozemku p.č.1134, 1118, 1119
(ost.pl.), p.č.1117, 612/2 (orná půda), p.č.611/2 (zahrada) a pozemky PK p.č.815, 818, 820/1, 821,
614 v k.ú. Kozojídky.
,

ROZHODNUTI
Městský úřad Veselí nad Moravou, Oddělení Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13, odst. 1, písm.g), zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, ve spojeném územním a stavebním
řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení stavby, kterou dne 22.02.2010
podala právnická osoba:
Sportovní

klub Kozojídky,

IČ:478 94679,69663

Kozojídky

č.p.100,

(dále jen "stavebník"),

I. Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního

Sb., o podrobnější

rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu "SK Kozojídky - přípojka NN elektrické energie",
1119 (ost.pl.), p.č.1117, 612/2 (orná půda), p.č.611/2 (zahrada)
820/1, 821, 614 v k.ú. Kozojídky.

na pozemku p.č.1134, 1118,
a pozemky PK p.č.815, 818,

Obsahem projektové
dokumentace
je přípojka NN elektrické energie pro Sportovní klub
Kozojídky, novým zemním
kabelem typu NAYY 4x95mm2 v délce 300m. Ukončení hlavního
vedení bude provedeno v nové jistící skříni typu SB 1OO/PVE1PlM. Na novém rozvaděči bude
provedeno nové uzemnění, pomocí pásku FeZn 4x30mm, v délce 25 m.
Pro umístění stavby se stanoví
•

tuto podmínku:

projektová dokumentace pro stavební řízení bude řešit stavbu, umístěnou na pozemku
p.č.1134, 1118, 1119 (ost.pl.), p.č.1117, 612/2 (orná půda), p.č.611/2 (zahrada) a pozemky
PK p.č.815, 818, 820/1, 821, 614 v k.ú. Kozojídky, v souladu s ověřenými podklady
předloženými stavebníkem k územnímu řízení.

O námitkách

účastníků

územního

řízení nebylo třeba rozhodovat,

neboť nebyly uplatněny.

Účastník územního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Právnická osoba Sportovní

klub Kozojídky,

IČ:478 94 679,69663

Kozojídky

č.p.100.
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II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č.526/2006
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Sb., kterou se

stavební povolení
pro stavbu "SK Kozojídky - přípojka NN elektrické energie", na pozemku p.č.1134, 1118, 1119
(ost.pl.), p.č.1117, 612/2 (orná půda), p.č.611/2 (zahrada) a pozemky PK p.č.815, 818, 820/1, 821,
614 v k.ú. Kozojídky.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace overené ve spojeném územním a
stavebním řízení, kterou vypracovala oprávněná právnická osoba Němeček - Elektromontáž,
a.s., Nádražní 726,69662 Strážnice.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavební povolení je vykonatelné po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2010.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních
předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby.
6. Kontrolní dny v průběhu stavby budou v těchto fázích:
vytyčení stavby,
závěrečná kontrolní prohlídka.

7. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., Reg. správa sítě
VN, NN Hodonín, ze dne 18.08.2009 pod zn. Z0398-Z050925442, vč. souhlasu s činností
vOP:
v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení VN, nadzemní
vedení NN a distribuční trafostanice VN/NN
při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č.324/90Sb. učinit veškerá opatření, aby
nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem,
křižovatky a souběhy uvažované stavby s et. vedením musí odpovídat ČSN 332000-552, ČSN 73 6005, ČSN 33 3301.
stavebník uhradí veškeré náklady na práce vyvolané projednávanou stavbou,
v ochranném pásmu kabelu budou prováděny práce ručním nářadím s maximální
opatrností, s vyloučením jakékoliv mechanizace,
vhodně zabezpečit obnažený kabel (podložit, vyvěsit), aby nedošlo k jeho poškození a
označit výstražnou tabulkou; další podmínky pro zabezpečení el. zařízení si vyhrazuje
E.ON ČR, a.s., při vytyčení nebo jeho odkrytí,
přizvat zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O
kontrole bude pořízen zápis, při nedodržení této podmínky budou vzniklé poruchy
odstraňovány na náklady stavebníka,
při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození et. zařízení,
v OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy
podmínky dle § 46 odst.8) zák.č.458/2000 Sb.,v platném znění, kde se konstatuje pod
písmeny:

Strana 3 (celkem 8)

c)provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost
zařízení,
d)provádět činnosti, které by znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

provozu těchto

vhodné zabezpečení
obnaženého kabelu /podložení, vyvěšení/, aby nedošlo k jeho
poškození - označení tabulkami podle pokynů pracovníka ECR,
po dokončení stavby 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 vlastníka zemní práce,
c)u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m,
d)u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celk.
hmotnosti nad 6t.
veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN a podzemního NN bude před jejím
zahájením konzultována s příslušnou regionální správou sítě,
přizvání zástupce ECR ke kontrole křížení a souběhů před záhozem,
veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení, vypnutí
požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem,
neprodlené ohlášení poškození zařízení v provozování ECR na telef. číslo 800 225 577.

8. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno, ze dne
19.08.2009 pod zn. 3297/09/113 pro stavební řízení, při realizaci stavby budou dodrženy
podmínky pro provádění stavební činnosti v OP plynárenského zařízení:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v OP plynárenského zařízení (tzn i bezvýkopové technologie),
respektovat ČSN 736005 tab.1 a 2 zákona č.458/2000 Sb.; upozorňujeme, že plynovodní
potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.;
stavební činnosti v OP je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených
v tomto stanovisku,
nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou takové činnosti považovány dle §68 odst.6
zák.č.670/2004 Sb. a zák.458/2000 Sb. za činnost bez našeho souhlasu,
při každé změně projektu je nutno požádat o nové stanovisko,
výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz plynovodního
vedení a zařízení,
zemní práce na stavbě lze zahájit až po vytyčení plynovodního potrubí,
bez vytýčení našeho zařízení nesmí být zemní práce zahájeny; vytyčení provede příslušná
provozní oblast; žádost o vytyčení bude podána nejméně 7 dní předem; žadatel uvede při
žádosti o vytyčení číslo jednací tohoto vyjádření, o provedené vytyčení bude sepsán
protokol,
oznámit termín zahájení zemních prací s týdenním předstihem,
seznámit pracovníky, kteří budou zemní práce provádět, s polohou plynovodního zařízení a
upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné
nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného plynovodu těžili zeminu pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo
k poškození plynárenského
zařízení, upozorňujeme na možnou odchylku 50 cm od
vytýčeného zařízení,
udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynovodním zařízení stále přístupné a
funkční po celou dobu trvání všech prací,
řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození,
neprodleně oznámit JMP každé i sebemenší poškození plynovodního vedení,
lože plynovodního vedení před záhozem řádně zapískovat, zhutnit a osadit výstražnou fólií,
vyzvat pracovníka JMP ke kontrole prací před záhozem,
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•
•

•

•

•

neprodleně oznámit dispečinku JMP, a.s.- tel.1239 každé, i sebemenší poškození
plynárenského zařízení,
před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena dodržení podmínek a kontrola plynárenského zařízení; kontrolu provede
příslušná provozní oblast, žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou
kontrolou, při žádosti stavebník uvede naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska,
povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena; o
provedené kontrole bude sepsán protokol a bez kontroly nesmí být plynovodní zařízení
zasypáno,
plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG 70201 , TPG 702 04,
neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení.

9. Při výstavbě budou dodrženy požadavky závazného stanoviska MěÚ Veselí nad Moravou,
Odboru ŽPSÚ, ze dne 11.09.2010 pod Č.j.:ŽPSÚ/34461/2009,
jako orgánu ochrany zem.
půdního fondu, souhlas s odnětím půdy ze ZPF na pozemcích KN p.č.815, 818, 820/1, 821,
614,611/2,612/2,
1117 (zahrada a orná):
• během výstavby nesmí dojít k neoprávněným záborům zemědělské půdy,
• při provádění výkopových prací musí být provedena skrývka ornice a její zpětné
rozprostření v rámci stavby; pozemky musí být uvedeny do původního stavu,
• potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků;
pokud byl užíván manipulační pruh (v případě jeho umístění na pozemky v ZPF) po dobu
delší jak 1 rok (včetně rekultivace, je nutné požádat o jeho vynětí ze ZPF,
• realizací přípojka nesmí dojít k poškození trvalé kultury na dotčeném pozemku,
• investor učiní taková opatření, aby během provádění prací nedocházelo ke kontaminaci
zemědělských pozemků.

10. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o
povolení stavby a ponechá jej tam, až do jejího dokončení.
11. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění
látkami (ropné produkty stavebních strojů).

podzemních

a povrchových

vod závadnými

12. Ukončení etapy pro kontrolní prohlídku oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném
předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
13. Po dokončení stavebních prací požádá stavebník stavební úřad o vydání
souhlasu; stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku.

kolaudačního

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Vyhovuje se námitkám a požadavkům účastníků
řízení a správců veřejné
technické infrastruktury, podmínkou č. 7 a č. 8 ve výroku tohoto
rozhodnutí a které byly uplatněny písemně - viz projektová dokumentace pro stavební řízení:
•

vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., Reg. správa
18.08.2009 pod zn. Z0398-Z050925442E,

sítě VN, NN Hodonín, ze dne

•

vyjádření Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno, ze dne 19.08.2009 pod zn. 3297/09/113.
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Stavebník je povinen respektovat a plnit podmínky dotčených správních orgánů, která byla
uplatněna jinou formou, než samostatným správním rozhodnutím (tj. formou závazného stanoviska
ve smyslu ust. § 4 odst. 2 písmo a) stavebniho zákona a ust. § 136 odst. 1 a § 149 odst. 1,
správního řádu), a to :
• závazné stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a
stavební úřad, ze dne 11.09.2010 pod Č.j.:ŽPSÚ/34461/2009, ve věci souhlasu s návrhem trasy
jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Účastník stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Právnická osoba Sportovní klub Kozojídky, IČ:478 94 679,69663

Kozojídky

č.p.100.

Odůvodnění
Právnická osoba Sportovní klub Kozojídky, IČ:478 94679, 696 63 Kozojídky č.p.100, podala
dne 22.02.2010 žádost o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu stavbu "SK
Kozojídky - přípojka NN elektrické
energie",
na pozemku p.č.1134, 1118, 1119 (ost.pl.),
p.č.1117, 612/2 (orná půda), p.č.611/2 (zahrada) a pozemky PK p.č.815, 818, 820/1, 821, 614
v k.ú. Kozojídky.
Stavební úřad usnesením ze dne 22.02.2010 rozhodlo
smyslu ust. § 78, odst 1), stavebního zákona, protože
stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
01.04.2010.

spojení územního a stavebního řízení, ve
pro území je schválen územní plán. Poté
a stavebního řízení účastníkům řízení.
jednání spojené s místním šetřením na

I.Umístění stavby.
Rozsah žádosti o územní rozhodnutí
je jednoznačně
vymezen v přiložené projektové
dokumentaci. Předmětem řízení je přípojka NN elektrické energie pro Sportovní klub Kozojídky,
novým zemním kabelem typu NAYY 4x95mm2 v délce 300m. Ukončení hlavního vedení bude
provedeno v nové jistící skříni typu SB 100/PVE1 PlM. Na novém rozvaděči bude provedeno nové
uzemnění, pomocí pásku FeZn 4x30mm, v délce 25 m.
Účastníkem územního řízení je stavebník, vlastníci pozemků na kterých se má stavba uskutečnit
jakož i vlastníci pozemků sousedních, a vlastníci technické infrastruktury, která se v zájmovém
území nachází. Územní rozhodnutí se doručuje účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou:
• Marie Šrahůlková, Kozojídky č.p. 103,
• Stanislav Zalubil, Kozojídky č.p.44,
• Jaromír Podkalský, Bzenec, ul. Těmická 1296,
• Antonín Petrucha, Kozojídky č.p. 63,
• Mgr. Marie Grombířová, Brno, Foltýnova 1026/14,
• Ludmila Šantavá, Kozojídky č.p. 107,
• ing. Vlastimil Smetka, Kozojídky č.p. 105,
• ECR, S.r.O., Hodonín, Husova 1,
• JMP, a.s., Brno, Plynárenská 499/1,
• Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor majetkový, Brno, Žerotínovo
nám. 3/5.
Dotčeným správním orgánem je MěÚ Veselí nad Moravou, Odbor ŽPÚP, protože projednávaná
stavba se týká zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších právních
předpisů.
V průběhu řízení, ani při místním šetření, stavební
k projednávané záležitosti žádných dalších připomínek.

úřad

neobdržel

od

účastníků

řízení
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Podkladem pro umístění stavby v území byly tyto písemnosti:
Projektová dokumentace vyhotovena v rozsahu stavebníkem požadované stavby, obsahující
všechna vyjádření vlastníků technické infrastruktury a smluv s vlastníky pozemků, na kterých se
má stavba uskutečnit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žádost o stavební povolení ze dne 22.02.2010.
Určení oprávněné osoby pro stavební řízení ze dne 22.02.2010.
Žádost o územní řízení ze dne 22.02.2010.
Určení oprávněné osoby pro územní řízení ze dne 22.02.2010.
Usnesení zdejšího SÚ o spojení řízení ze dne 22.02.2010.
Oznámení zdejšího SÚ o zahájeném spojeném řízení (územní
23.02.2010.

a stavební)

ze dne

Po přezkoumání předložených dokladů a podkladů jednotlivě, i v jejich vzájemných souvislostech,
a z důkazů opatřených úřední činností v průběhu územního řízení, stavební úřad zjistil, že návrhu
na umístění stavby lze vyhovět v tom rozsahu v jakém je žádáno. Při dodržení podmínek ve
výroku územního rozhodnutí nebude projektová dokumentace ke stavebnímu řízení v rozporu
s územním plánem obce Blatnička a realizací stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
ILStavební povolení.

Rozsah stavby řešené v projektové dokumentaci ke stavebnímu
podkladů přiložených k žádosti o územní rozhodnutí.

řízení je v souladu s rozsahem

Také okruh účastníků stavebního řízení je totožný z okruhem účastníků územního - stavebník,
vlastníci pozemků na kterých se má stavba uskutečnit a vlastníci technické infrastruktury
v zájmovém území. Stavební povolení obdrží účastníci stavebního řízení jednotlivě, do vlastních
rukou.
Všem písemným připomínkám účastníků, které zajistil stavebník ještě před podáním žádosti o
územní rozhodnutí a stavební povolení, zdejší stavební úřad vyhověl v celém jejich rozsahu, a to
v podmínkách uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí nebo podmínkami vyjádřenými v ověřené
projektové dokumentaci. K projednávané záležitosti v průběhu stavebního řízení stavební úřad
neobdržel od účastníků řízení žádných dalších připomínek
Podkladem pro povolení stavby byly tyto písemnosti:
Projektová dokumentace vyhotovena v rozsahu stavebníkem požadované stavby, obsahující
všechna vyjádření vlastníků technické infrastruktury a smluv s vlastníky pozemků, na kterých se
má stavba uskutečnit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žádost o stavební povolení ze dne 22.02.2010.
Určení oprávněné osoby pro stavební řízení ze dne 22.02.2010.
Žádost o územní řízení ze dne 22.02.2010.
Určení oprávněné osoby pro územní řízení ze dne 22.02.2010.
Usnesení zdejšího SÚ o spojení řízení ze dne 22.02.2010.
Oznámení zdejšího SÚ o zahájeném spojeném řízení (územní
23.02.2010.

a stavební)

ze dne

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze
provést, ve smyslu ust. § 111, odst. 1) a 2), stavebního zákona, a zjistil, že projektová
dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, je úplná a přehledná,
byla zpracována oprávněnou osobou.
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Vzhledem k předchozímu,
Městský úřad Veselí nad Moravou, oddělení stavební úřad, jako
stavební úřad I.stupně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1, písmo f), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, proto vyhověl žádosti stavebníka a vydal
ve spojeném řízení územní rozhodnutí a stavební povolení
v tom rozsahu, v jakém byly obě
žádosti na zdejší stavební úřad dne 22.02.2010 podány.
Při dodržení podmínek uvedených ve výrocích tohoto rozhodnutí nejsou ohroženy veřejné zájmy
vyjádřené v obecně závazných právních předpisech v působnosti stavebního úřadu a v působnosti
dotčených správních orgánů. Při dodržení podmínek uvedených ve výrocích tohoto rozhodnutí
nebudou ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Poučení o odvolání:
Proti rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 81 odst.1 správního řádu, podat odvolání do 15ti dnů ode dne oznámení a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Srně, odboru
územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím zdejšího stavebního úřadu. Podané
odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek i vůči rozhodnutí o stavebním
povolení. Podle § 82 odst.1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné. Podle § 82 odst.2 správního řádu
musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení
dostal jeden stejnopis.
V případě odvolání k územnímu rozhodnutí, nabývá stavební povolení právní moci dnem právní
moci rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí.
Jestliže budou odvoláním napadena obě rozhodnutí, správní orgán prvního stupně řízení o
odvolání proti stavebnímu povolení přeruší, až do doby skončení řízení o odvolání proti územnímu
rozhodnutí.

'\4

Mgr. Eliška Kubátová, v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu
r

Za správnost vyhotovení: Zdeněk Frolek

Účastníci územního řízení dle § 85, odst.1, stavebního zákona - obdrží do vlastních rukou:
1. Sportovní klub Kozojídky, Kozojídky č.p.1 00
2. Obec Kozojídky,
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Účastníci územního řízení dle § 85, odst.2, stavebního zákona - obdrží veřejnou vyhláškou:
3. Marie Šrahůlková, Kozojídky č.p. 103,
4. Stanislav Zalubil, Kozojídky č.p.44,
5. Jaromír Podkalský, Bzenec, ul. Těmická 1296,
6. Antonín Petrucha, Kozojídky č.p. 63,
7. Mgr. Marie Grombířová, Brno, Foltýnova 1026/14,
8. Ludmila Šantavá, Kozojídky č.p. 107,
9. ing. Vlastimil Smetka, Kozojídky č.p. 105,
10. ECR, s.r.o., Hodonín, Husova 1,
11. JMP, a.s., Brno, Plynárenská 499/1,
12. Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor majetkový, Brno, Žerotínovo
nám. 3/5.
Účastníci stavebního řízení dle § 109, stavebního zákona - obdrží do vlastních rukou:
1. Sportovní klub Kozojídky, Kozojídky č. p.1 00,
2. Obec Kozojídky,
3. Marie Šrahůlková, Kozojídky č.p. 103,
4. Stanislav Zalubil, Kozojídky č.p.44,
5. Jaromír Podkalský, Bzenec, ul. Těmická 1296,
6. Antonín Petrucha, Kozojídky č.p. 63,
7. Mgr. Marie Grombířová, Brno, Foltýnova 1026/14,
8. Ludmila Šantavá, Kozojídky č.p. 107,
9. ing. Vlastimil Smetka, Kozojídky č.p. 105,
10. ECR, s.r.o., Hodonín, Husova 1,
11. JMP, a.s., Brno, Plynárenská 499/1,
12. Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor majetkový, Brno, Žerotínovo
nám. 3/5.

Dotčený správní úřad:
• Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor ŽPÚP.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Veselí nad
Moravou. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno
následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a
vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.
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