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ROZHODNUTI
veřejnou vyhláškou
plánovánía Životního
prostředí,
úřadu,územního
MěstskýúřadS|avkovu Brna,odbor stavebního
prostředíjako
VodopráVní
úřadpod|eustanovení
věcněpřís|ušný
Životního
oddě|ení
s 104odst.2
písm.c) a ustanovení
sb.,
o
vodách
a
o
změně
někteých
106
odst.
1zákona
č,.25412001
$
předpisů(dá|ejen ,,Vodní
zákon',)a dá|e jako přís|ušný
speciá|ní
zákonů,ve zněnípozdějších
p|ánování
zákona
183/2006
Sb.,
o
územním
a
stavebním
č.
úřadpodleustanovení
stavební
$.15
řádu (stavebnízákon), v platnémznění (dá|e jen ,,stavebnízákon,,)a jako místněpříslušný
sb., správnířad,ve zněnipozdějších
vodoprávní
úřadpod|eustanovení
$ 11 zákonač.50012004
jen
předpisů
(dále ,,správní
řád.')a dá|ed|eustanovení
$ 15 odst.5 vodníhozákona
řízenid|eustanovení
řádu,kteýmje
Žadate|i
a účastníku
$ 27 odst.1, písm.a) správnÍho
HV PRoFt STAVEBNí,s.r.o.,zastoupenáIng. BohumíremHronem,Gacovická 16112,6í4oo
Brno - Husovice, lc 06339255zastoupenadle p|némoci ze dne 22'11.2017spo|ečností
662|151,
621 oo Brno,|Č27718361
ATEL|ER101,s.r.o.,Banskobystrická
l. vydává
pod|eustanovení
ustanovení
$ 115 a nás|edující
$ 15 odst. 1 vodníhozákona a ustanovení
povolení
provedení
k
stavby vodníhodí|a
zákonaa nás|.správníhořádu stavební
stavebního
,,obytný soubor Holubice, sp|aškováa dešt'ovákana|izace,vodovod..,kteréje součástí
parc.č.156/1(PK 535),15612,140,62013,
stavby,,obytnýsoubor Holubice..,na pozemcích
katastrá|ní
krajJihomoravský,
obec Holubice,katastrální
ÚzemíHo|ubice;
62217,622118,62012,
rajon:2230 Vyškovskábrána, čh p. 4-15-03-081,
orientační
ÚzemíHo|ubice,hydrogeologický
po|ohy
(souřadnice
Y, X v souřadnicovém
systémuS-JTSK):začátekstavbyx_1164165.50;
určení
Y_584451.03
v tomtorozsahu:
Y_584213.96;
konecstavbyX_1164177.94;
potrubí
Záměr spočíváv rea|izaclsp|aškovékana|izace, která je navrženazkana|izačního
zp|astouýchtrub PVc SN 12, DN 250,v celkovédé|ce209,45m, bude provedenonapojení
do
stávající
kana|izační
stokyDN 300,na kana|izační
stocebudeprovedeno7 kana|izačních
šachet.
Potrubíbude u|oŽenodo ýhy paŽené,
šířky1,1 m, na 15 cm pískové
|oŽesobsypem0,3 m nad
vrcho| potrubíse zhutněnímpo vrstvách.Na |omech cca 50 m jsou navrŽenybetonové
prefabrikované
revizníšachty
DN 1000,poklopyúnosnosti
D 400'
Povo|ovanávodnídí|a:
Kanalizaěnísoustava:
|Č:00292311
č,'Ú.19.729731l0100

stavbykana|izačních
stoka
kanalizačních
objektů,
stokovásíť
proveřejnoupotřebu
kana|izace
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Charakterkana|izační
soustavy:
Druhstokové
sítě:
Počtyoddě|ených
částí
systému:

sp|ašková
gravitační
stavbykana|izačních
stoka

Poěet
napojených
obcí:

ii:i':Tů:''ffi:,::ť
;;ifřilJ[",. Ho|ubice)

kana|izační
Materiá|
stoky:

5ffi iT.'"''ro

Početnapojených
obyvate|:
uýstavba10 RD
řádu.
ANo (formoudodatkuke ko|audacistavby)
Zpracovánikana|izačního
povo|ené
Uče|uŽívání
stavbyvodníhodí|a: odváděnísp|aškových
vod pomocí
Nejmenšíjmenovitá
svět|ost
stoky:
Největšíjmenovitá
svět|oststoky:
stoky:
Ce|kovádé|kakana|izační
Typ kana|izace:
Početod|ehčovacích
komoroK:
Početkana|izačních
šachet:
Početu|ičních
vpustí:

potřebu
veřejnou

250
250
209,45m
splašková
0
7
5

potrubí
Dešt'ovákanalizaceje navrŽenazkana|izačního
zp|astovýchtrubPVc SN í2, DN 250,
vce|kovédé|ce249,95m. Potrubíbude uloŽenodo ýhy paŽené,
šířky1,1 m, na 15 cm pískové
po vrstvách.Na lomechcca 50 m jsou
|oŽes 'obsypem0,3 m nad vrcho|potrubíse zhutněním
prefabrikované
navrŽenybetonové
revizníšachtyDN 1000' pok|opyúnosnosti
D 400. Dešťová
voda bude zachytávánav nově navrŽenéretenční
nádržio p|oše1,5 x 6,6 m, ve|ikostretenční
průtok10 |/s
nádržeje10 m3'Za jímkoubudevšachtěŠD3osazenměřícíŽ|abFR na povo|ený
vkruhovéšachtě1000m, dé|kaměřícího
Ž|abu500 mm. Do dešt'ové
kana|izacebude dešt'ová
voda odváděnav max. mířeí0 l/s.
Povo|ovaná
vodnídí|a:

stavbykanalizačních
stoka
kana|izačních
objektů,
stokovásít'
Kana|izační
kana|izacedešt'ová,retenční
soustava:
nádrŽ 1,5 x 6,6 m,
ve|ikostretenční
nádrŽe10 m3
soustavy:
dešt'ová
Charakterkanalizační
gravitační
Druhstokové
sítě:
Počtyoddě|ených
částísystému:
stavbykana|izačních
stoka
kana|izačních
objektŮ,
stokovásíť
Početnapojených
obcí:
1 (obecHo|ubice,
|ok.obýnýsouborHo|ubice)
uýstavba1 RD
Početnapojených
obyvate|:
Zpracovánikana|izačního
řádu:
NE
povo|ené
vod pomocí
Uče|uŽívání
stavbyvodníhodí|a: odváděnídešťových
kanalizacedešt'ováa retenční
nádrŽe
PP sN í2
Materiálkana|izačnístoky:
Nejmenšíjmenovitá
světloststoky:
250
světloststoky:
250
Největšíjmenovitá
249,95m
stoky:
Celkovádé|kakana|izační
dešt'ová
Typ kana|izace:
komoroK:
0
Početod|ehčovacích
7
Poěetkana|izačních
šachet:
0
Poěetu|ičních
vpustí:
Dá|e je navrŽenoprodlouženívodovodu pro veřejnou potřebu' Vodovod bude proveden
z t|akouých
vodovodních
trubekPe 90, spojovánípotrubíbudetepelnýmsvařováním,
Na novém
řadu budou osazeny uzávěr a podzemníhydrant.S vodovodním
řadem
rozvoduvodovodního
vodičvyvedenýdo vodovodních
armatur'Vodovodnířad je navrŽen
bude u|ožensignalizační
je navrŽenaautomatickáčerpací
hydrantem
H 80. Pro posí|enít|aku
v délce211,50m a ukončen
stanice VDH 2.8/3-400-2Hydrovar'Betonováprefabrikovanává|cová šachtavnějšíhoprůměru
|Č:00292311
č.Ú.729731l01oo
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potrubím,
ATS' Šachta
budekomp|etně
vystrojená
cca2,3 m, určenápro insta|aci
s propojovacím
pok|opem,
podlahovýrošta 2x odvětrávací
Žebřík,e|ektrovýstroj,p|astový
izo|ovaným
komÍnky).
Automatickáčerpací
stanicese dvěmacelonerezovými
vertiká|ními
vícestupňovými
čerpadly
typu
přípojky
na vodovoda kanalizacinejsousoučástí
5SVH06F011T.
Jednot|ivé
stavbyvodníhodí|a.
vodnídí|a:
vodovodní řady zásobovací sítě, vodovod pro
Povo|ovaná
veřejnoupotřebu,vodárenskéobjekty(automatická
čerpací
staniceVDH 2.8/3-400-2
Hydrovar)
Přís|ušnost
k systému
vodovodu:
místní,
vodovodproveřejnoupotřebu
- zásobování
Úče|uŽitívody:
odběrpropitnéúče|y
obyvate|stva,
vodovodproveřejnoupotřebu
Početzásobovaných
1 (obecHo|ubice,
obcí:
|ok.obytnýsouborHo|ubice)
výstavba10 RD
Početnapojených
obyvatel:
Druhvodovodního
řadu;
zásobovacísít',pro veřejnoupotřebu
vodovodn
ího
řadu:
211,50m
Dé|ka
Materiálvodovodního
řadu:
P E1O O,
SD R 11
řadu.
ProfiIvodovodního
90x6.3mm
ll.

stanovujepodmínky

pod|eustanovení
$ 15 odst. 3 vodníhozákona a pod|eustanovení
s 1í5 odst. 1 stavebního
zákonapro provedenístavby vodníhodíla
souborHo|ubice,
1. Stavbavodníhodí|a,,obytný
sp|ašková
a dešťová
kana|izace,
vodovod"
bude provedenapod|eprojektové
dokumentace
a
dešt'ová
kana|izace,
Vodovod..,
,,Sp|ašková
vypracova|aIng. Hana Tupá, autorizovanýinŽenýrpro stavby vodníhohospodářstvía
krajinnéhoinŽenýrství,
ČKA|T 1oo44o4,zdata o9t2o18ověřenévodoprávnímúřadem,
případné
povolenívodoprávního
změnynesmíbýtprovedenybez předchozího
úřadu'
2. Při prováděnístavby vodníhodí|abudou dodrŽenatakéustanovení
českýchtechnických
norem: TNV 75 0748- Žebřikyna objektechvodovodů
a kanalizacÍ,
Čst.tzs 6005_ Prostorové
uspořádánísít.
podzemních
vybavení'Čsruzs 6006VýstraŽné
fó|iek identifikaci
technického
vedení,Čst.tzs 6101- Stokovésítě
přípojky,
TNV 75 6910 Zkouškykana|izačních
a kana|izační
objektů
a zařízení,
Čsrueru752.2(756110) Venkovní
přípojek.
systémystokorných
sítía kana|izačních
Část2 _ poŽadavky,
ČsruEN 752-7(75 6110)Venkovnísystémy
přípojek.
stokorných
sítía kana|izačních
Častz - Provoza údrŽba,
Čsrurru 1610(75 6115)Provádění
stok a
'kana|izačních
přípojeka jejich zkoušení,
ČsN eru 752=6(75 6110) Venkovnísystémystokorných
sítía
přípojek- Čast6:Čerpací
kana|izačních
stanice,Čsrurru 1o91 (75 6111)Venkovnít|akové
systémystokorných
stok,TNV 75 6011 ochranaprostředí
sítí,CSN 75 6909Zkouškyvodotěsnosti
ko|emkana|izačních
zařízení,
TNV
75 6925obs|uhaa Údržbastokovýchsítí,ČSN75 5025- orientační
tabu|kyrozvodné
vodovodní
sítě,ČSN75
potrubí,
potrubí,
5911- T|akové
zkouškyvodovodního
ČsN zs 5402_ Výstavbavodovodního
Čst.lzs 5630přechodypod dráhoua pozemních
potrubí,
Vodovodní
komunikací,
Čst.tzs 540.1Navrhování
vodovodního
ČSN
75 7211 Pitná voda a kontro|ajakosti při dopravě,akumu|acia distribuci,Čsruzs o15o - Názvos|ovíve
potrubí,
vodárenství,
vodovodních
Čst'tzs 5402Vodárenství-rnýstavba
ČsN ag 0615 PoŽadavkyna jakostvody
při dopravěpotrubím,
ČsN zs 0873 PoŽárníbezpečnost
staveb- zásobovánipoŽárnívodou,Čst,tzs 6005 Prostorové
vybavení.
uspořádánísítítechnického

3. Před zahájením
zemníchpracíjeinvestorpovinensi ověřit existenciclzíchnadzemníchi
podzemníchvedenína staveništia zajistit,aby práce v tomto prostoru byly prováděny
podle pokynůsprávců dotčenýchzařizeni a dle příslušnéplatnéprostorovénormy
(csN 73 6005).Před započetím
zemníchpráci je investordá|e povinenzaiistit vytyčení
prostorovýchpoloh stavby oprávněnouosobou.
předána správcům
4. Případněnarušenápodzemnívedeníbudou opravenaa protoko|árně
těchto zařizení,
běhemvýstavbynebo V souvis|osti
s toutostavbou,budouhrazenypodle
5. Šrooyzpůsobené
p|atných
předpisů.
Sporyo náhraduškodyřešísoud.
po nabytíprávní
mocitohotorozhodnutí.
6 . Datumzahejenistavby:nejdříve
proh|ídky
úřadutytofáze výstavbypro kontro|ní
7 . Stavebníkoznámívodoprávnímu
stavby:
PrůběŽněd|e plánu kontrolníchprohlídekstavby.
L Stavba vodníhodí|abude dokončenado 3í.12.2021.Po dokončení
stavbynejpozději
však
na MěÚ S|avkovu Brna,osÚÚpŽp, odd.ŽP, vodoprávní
do 15.0,1
'2022bude před|oŽena

|Č:00292311
č'ú'729731l01o0
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. Bez kolaudačního
úřadŽádosto ko|audační
souh|as
souhlasu nelze dokončenoustavbu
užívat.
9. Stavbu odborně provede dodavatelskýsubjekt oprávněný k prováděnívodních děl
podle stavebníhozákona a podle da|šíchzv|áštníchpředpisů.Vedenírea|izacestavby
pak musíbýt zajištěnoosobou s potřebnouautorizací.
provedení.
í 0 . Projektovou
stavbybudestavebník
dop|ňovat
d|eskutečného
dokumentaci
je
povinen
pod|e
p|atného
1 1 . V|astník(stavebník)
ustanovení$ 125
stavebníhozákona,
provedenístavby po ceIou dobu jejíhoužívání,
při
uchovávatdokumentaciskutečného
změněv|astnictvíji
odevzdatnovémunabyvate|i
a při odstranění
stavbyzdejšímu
speciá|nímu
stavebnímu
Úřadu.Projektovou
dokumentaci
stavbybudestavebník
dop|ňovat
d|eskuteěného
provedení.
12. Stavebníkzajistívedenístavebníhodeníkuse zápisem denníhopostupu pracívčetně
prováděnýchčástístavby, vytýčení
všechstávajících
inŽenýrských
sítÍna staveništi
atd.
souhlasu.
Stavebnídeníkbude předloženke kolaudačnímu
1 3 . Stavebníkzabezpečiv průběhuvýstavby(před záhozem potrubí)soubornézpracování
geodetických prací a zaměření stavby (včetnějejích podzemních částí)úředně
oprávněným zeměměřickým inženýrem.Zaměřenítras podzemníchčástístavby popř.
geometrickýp|án vyhotovenýpod|e předpisůa katastru nemovitostía dokumentace
provedení
k Žádostio ko|audačnísouh|as.
skuteěného
stavby,musíbýtpřed|oŽeny
1 4 . Při prováděnístavby vodníhodí|a budou dodrŽenypodmínkya povinnosti,uvedeny
vyjádřeních
a stanoviscích
ke stavbě:
v rozhodnutích,
č,'78t2018,č.j.sU/87386-17l5029-2018|zUK,
ze dne 15.08.2018,
Územnírozhodnutí
vyda|
p|ánování
prostředí
MěÚ S|avkovu Brna,odbor stavebního
úřadu,územního
a Životního
Rozhodnutič' 0512018(zv|áštní
uŽívánimístníkomunikacepro umístění
inŽenýrských
sítí)
vyda|obecníúřadHo|ubice
č,.i.225I2018/Ho|,
ze dne 09.04.2018,
Závaznéstanoviskoorgánu ochranyveřejnéhozdravi, Krajská hygienickástanice JMK,
ze dne 11.01'2018,
zejména:
č.j'KHSJM 6644512017NY|HOK,
Před uvedením prod|ouženívodovodu do trva|ého uŽíváníbude před|ožen KHS JMK dok|ad o tom, že
v navrhované stavbě, by|y pouŽity výrobky sp|ňující požadavky $ 3 vyh|ášky é. 40912005 Sb., o
hygienických poŽadavcích na výrobky přicházející do příméhostyku s vodou a na úpravu vody, ve znění
pozdějšíchpředpisů'
Před uvedením prodlouženívodovodu do trvalého uŽivání bude předloŽen KHS JMK |aboratorní rozbor
vzorku pitné vody z prod|ouženéhoúseku, v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze ě. 5
k vyh|ášce é' 25212004Sb., kterou se stanoví poŽadavky na pitnou a tep|ou vodu a četnost a rozsah
kontro|y pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola
bude zajištěna u držitele osvěděení o akreditaci, osvěděení o správné ěinnosti |aboratoře nebo u drŽite|e
autorizace.

řízeníMěÚ S|avkovu Brna, osÚÚpŽP, č.j.sU/52954-18t
Stanoviskoke stavebnímu
2552018/KAM,
ze dne 22.06.2018,
ze1ména:

jímkudo dešťové
vod přes retenční
kana|izaceje moŽnépouze se souh|asemvlastníkapopř.
ZaÚstění dešťouých
provozovateledešťové
kana|izace.VodoprávnÍúřad sdě|uje,Že pro zachycování povrchovýchvod iednoduchými
jeiich ochrany před
zaíizenimi na jednot|ivýchpozemcícha stavbách a ke změně přirozenéhoodtoku za úče|em
škod|ivýmiÚčinkytěchto vod nenítřeba d|e ustanovení$ 6 vodníhozákona povo|enínebo souhlasu vodoprávního
úřadu.
NavrŽenou stavbou dojde k dotčenívodovodu a kana|izace pro veřejnou potřebu a jejich ochrannéhopásma' je
nutno zabezpečitochranu vodovodu a kana|izacev sou|adu s ustanovením$ 23 (ochranná pásma vodovodních
stok)zákona o vodovodecha kana|izacích.
řadůa kana|izačních
Při souběhu a kříŽenívodovodníhořadu a kana|izacepro veřejnou potřebuje nutno zabezpečitochranu vodovodu
stok) zákona o
a kana|izacev sou|adu s ustanovením$ 23 (ochranná pásma vodovodníchřadů a kana|izačnÍch
vodovodecha kana|izacích.
Při výstavbě musíbýt učiněnataková opatření,aby nedošlok poškozenístávajícíhovedenívodovodu a kanalizace
řadův sou|adus ustanovením$ 23 zákona o
pro veřejnou potřebu (ochranná pásma vodovodnícha kana|izačních
vodovodech a kana|izacích),a aby závadné |átky nevnik|y do povrchouých nebo podzemních vod a neohrozily
jejich jakost (ustanovení$ 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrémtechnickémstavu s
oh|edem na moŽnost úkapůči Úniku ropných látek. Přebytečnýmateriá| musí být skladován tak, aby nemoh|o
docházet k jeho erozivnímusmyvu.
Se vznik|ýmiodpady musí být nak|ádáno v sou|adu s principem uvedeným v $ 9a zákona o odpadech, kteý
stanoví, Že v rámci odpadového hospodářství musí být dodrŽována hierarchie způsobůnakládání s odpady
(přednostněmusíbýt odpady předány k vyuŽití,tj. recyk|ovány,neŽ u|oŽenyna skládce).
V souvis|osti s rea|izací uvedeného záméru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise
prachovrýchěástic do ovzduší a nebudou rrznikat v místě stavby dlouhodobé deponle stavebních materiálů
a výkopové zeminy'
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PoŽadujeme adekvátnímzpůsobem vyřešit náhradu úbytkubiologických prvků.Doporučujemepři vegetačních
úpraváchv oko|ínovostavbyvyuŽívatpřeváŽně ovocné stromy a jiné domácí druhy Iistnatých dřevin.
orgán ochrany zemědě|skéhopůdníhofondu upozorňuje,Že pro akci byljiž vydán souh|as s trvalým vynětím
ze ZPF,jehoŽ podmínkyje nutnédodrŽet.
Rea|izacípřed|oŽenéhozáměru jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o sÉtní památkové péěi č'2011987
Sb.,(stavbase nacházív památkovézóně ''Bojiště..)'
Rea|izacÍpřed|oŽenéhozáměru jsou dotěeny zájmy sledované našim si|niěním spÉvním úřadem. Se stavbou
za sp|něníníŽeuvedených podmínek.
souh|asíme
Přís|ušnýmspeciá|nímstavebnímúřadem pro vydání stavebníhopovo|eníje MěÚ S|avkov u Brna, odbor
stavebníhoúřadu, územníhop|ánovánía Životníhoprostředí'K Žádosti o stavebnípovo|eníbude při|oŽena
projektovádokumentacepro stavebnÍřízení,kterébude v sou|adus p|atnou|egis|ativoua Čst.t.V PD pro stavebnÍ
povo|eníbude dodrŽenavyh|áškač.398/2009Sb., o technickýchpoŽadavcíchna bezbariérové
uŽÍvání
staveb.
K Žádostio vydánístavebníhopovo|eníjenutnédo|oŽitstanoviskoPo|icieČR.

ze dne 11.09.2018(nak|ádánís
Závaznéstanoviskoč.j.su/75584-18l18474-2018/KUB
odpady),vyda|MěU S|avkovu Brna
(památková
péče),
ze dne 13.08.2018
č.j'sU/67175-18115951-2018/Mat
Závaznéstanovisko
vyda|MěÚ Slavkovu Brna
ze dne 27.04.2018(trva|éodnětí
Závazné stanoviskoč.j. sul46792-18l2643-2018Rask
půdyze zemědě|ského
půdního
fondu),
vydalMěÚ S|avkov,u
Brna,zejména:
zemědě|ské

zemědě|skoupůdune|zevyuŽítjiným
1' Tento souh|asje udě|ovánpouze pro uvedenýúěe|a odnímanou
nezemědě|skýmzpůsobem

2 . Z p|ochy trvaie odnímanézemědě|sképůdy 525 m2 bude před zahájenímstavebníchpracív sou|adu s ust. $ 8

3.

4.
5.
6.
a)
b)
7.
8.

vrstvy tl.26,25 m". Týo
odst' 1 zákona provedena skýka 25 cm vrstvy ornice tj. 131,25 m'a 5 cm podorniční
ku|turnívrstvy půdybudou u|oŽenyna pozemku Žadate|ea bude zajištěnajejich ochrana před znehodnoceníma
ztrátou v důs|edkuÝětrnéči vodní eroze aŽ do doby dokončenístavby a jéjíhozpětnéhovyuŽitípři zahradních
rodinnýchdomů.
úpraváchv oko|íkomunikacea následně ijednot|iv'ých
o činnostechsouvisejícíchse skýkou' přemístěním,rozprostřenímči jiným vyuŽitÍm,u|oŽením,ochranou a
ošetřovánímskýaných ku|turníchvrstev půdy Žadate| povede protokol (pracovnídeník),v němŽ se uvádějÍ
všechny skutečnostirozhodné pro posouzení správnosti' úp|nostia účelnostivyuŽívánítěchto zemin. Kopii
protokoludoručístavebníksprávnÍmuorgánu při ko|audacistavby.
Před zahájenímstavby budou vytyčenyhranice trva|eodnímanépůdya bude zabezpečeno,aby stavebníčinností
čiznehodnoceníokolnízemědě|sképůdy'
nedošlok poškození
D|e ust. $ 11a odst. 1 písmb) zákona se odvody za trva|eodňatoupůdunestanoví,jde-|io odnětízemědě|sképůdy
ze ZPF pro stavby místníchkomunikací.
Stavebník je povinen d|e ust. $ í1 odst. 4zákona správnímu orgánu:
Doručit kopii pravomocného rozhodnutí/souh|asu stavebního úřadu, pro kteÉ je souhlas k odnětí
podk|adem, a to do 6 měsícůode dne jeho nabytí právní moci/pÉvních účinků.
Písemně oznámit zahájení rea|izace záměru, a to nejpozději í5 dnů předem! (Formu|ářoznámení rea|izace
záměru je vo|ně ke staŽenína stránkách města S|avkovu Bma nebo by| při|oŽenv obá|ce tohotosouhlasu.)
Dojde-|ike změně stavebníka,je nová osoba povinna do 1 měsíce od změny toto oznámit a do|oŽitsprávnímu
orgánu.
Se zápisem novostavbydo katastrunemovitostíbude u zbývajícíchnezastavěnýchčástípozemku, kterézůstávají
způsobuvyuŽití.
součástíZPF, dořešenjejich druh dle skutečného

č.j.1012l2018/Hol,
ze dne 23.05.2018,
zejména:
Vyjádření,
obec Ho|ubice,

podmínky,zejména:
Souh|asímea sdě|ujemenás|edující
obec Ho|ubicemá v majetkudešťovoua sp|aškovoukana|izaci,na sp|aškovoukana|izacije moŽno se napojitna
stoku A12. Potrubí o průměru 250 v pevnosti SN 12 poŽadujeme použít při výstavbě nové stoky pro
projektovanérodinnédomy. Na dešťovoukanalizaci je možno se napojit d|e našeho návrhu na stoku D.17-8o
průměru300 před rodinnýmdomem č'p' 39 na parce|e p'č' 140' Deštbvou vodu je nutno u jednotlivých RD
řešit vsakem popř. do nádrži, na1ezdy k RD a nově budovaná místní komunikace musí být provedena
vody. V místě h|avního napojení na deštbvou
zad|áŽděnýmpovrchem,kteý bude řešitčástečněvšak dešťové
kana|izaci požadujeme max. vtok ,|0 litrů/sec,který bude regulován odtokem přes reteněni nádrŽ.
kana|izacemusí být u|oŽenodo pískuazához nově vybudovanésp|aškové
a dešťové
Potrubísplaškovéa dešťové
kana|izacemusí být proveden z materiá|u,kteý lze zhutnita toto je nutnéprovádět po vrsfuách max. 50 cm. obci
investorpo ko|audacipředá zaměření kanalizace.V místech,kde dojde k výkopu v prostoru místníkomunikace,
musí investor tuto uvést do původního stavu a poŽadujeme záruku na povrch v délce 36 měsíců.Před
záhozem kanalizací požadujeme přizvat obec ke kontro|e provedení'

Vodovodya kanalizace
na akci ,,obytj.tý
soubor Ho|ubice..,
Vyjádření(stavebnípovo|ení)
ze dne21.09.2018,
zejména:
Vyškov,a.s.,značka2018-02163l20182883lTulso,

vodníchzdrojůa ochrannýchpásemvodníchzdrojů(dá|ejen oPVZ) ve správěčiprovozování
Z h|ediskadotčení
vodníhozdr$e a
VaK Vyškov,a.s.je rea|izacestavbymoŽná.Loka|itastavbynenísituovánav b|ízkosti
spo|ečnosti
VaK Vyškov,a.s. Z h|ediskadotěení
dni ve správě ěi provozování
spo|eěnosti
v OPVZ, kteréjsou k dnešnímu
pásmaje rea|izace
a.s. a jejichochranného
zařizenív majetkučiprovozováníspo|ečnostiVaKVyškov,
stávajících
stavbymoŽná.
Že:
Sdě|ujeme,
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a) Vodovod pro Veřejnou potřebu v obci Ho|ubicev |oka|itěstavby je k dnešnímudni v, majetku a.provozováni
VaK Vyškov,a.s.
spo|ečnosti
b) kana|izace v obci Ho|ubice je v majetku obce Ho|ubice. Kana|izace v obci Ho|ubice není v provozování
VaK Vyškov,a.s.
spo|ečnosti
jednotlirr'ých
připojenýchpozemkůčiobjektů.Průběhyvodovodních
c) vodovodnípřípojkyjsou v majetku:majite|ů
přípojeknemá společnost
VaK Vyškov,a.s. v evidenci.
d) bude provedeno rozšířenívodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a.provozováníspo|ečnostiVaK Vyškov,
a.s. zásobovanéhopřes stávajícíATS.
e) budou provedeny stavební Úpravy na stávajícímvodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování
společnostiVaK Vyškov,a.s.
f) dojdek souběhua kříŽení
novéhovodovodního
řadu v |oka|itě
s jinýmiinŽ.sítěmi.
g) budou prováděny uýkopovéa stavebnípráce v b|ízkostia nad stávajícímvodovodem pro veřejnou potřebu v
majetkua provozovánÍspolečnostiVaK Vyškov,a.s.
S rea|izací stavebního objektu so 04 a napojením nového vodovodního řadu na stávající vodovod pro
veřejnou potřebu ,,2" Pvc DN 80 a zřizenim ATS souhlasíme s tím,Že:
a) investorstavby uzavře|v rámci oÚR se spo|ečností
VaK Vyškov,a's. ,,Smlouvuo budoucíkupnísmlouvě..,
kterouse upravujíbudoucímajetkovévztahy na nový vodovodnířad a ATS v |oka|itě.
přírubové|itinovétvarovky a uzávěrové
b) na novémvodovodnímřadu budou pouŽitypřís|ušné
e|ektrotvarovky,
pasy pro moŽnostnapojenívodovodníchpřÍpojekpro RD.
c) v místě napojení nového vodovodního řadu na stávajícívodovod pro veřejnou potřebu bude na novém
vodovodnímřadu osazeno sekčníšoupě.
d) prodloužený vodovodní řad bude zakoněen v podzemním hydrantu se samostatným předsazeným
přírubovéko|enos patkou.Vodovodní
šoupětem. Za šoupětembude hydrantosazen na tvarovce prod|ouŽené
řad bude zakončenotak, aby min. 1,5 m před koncovým hydrantem by|o moŽno nás|edně provéstodbočku
vodovodnípřípojkypro poŽárnínádrŽ.
e) šoupataa hydrantbudou opatřena teleskopickou.zemní
pok|opem.
zákopovou soupravouse samonive|ačnÍm
0 k novému vodovodnímu řadu bude při|oŽen 2x vytyěovací vodič napojený k armaturám na vodovodních
páska s nápisem ,,vodovod...
řadech. Nad vodovodnÍmřadem bude při|oŽenainformační
g) součástívýstavbyvodovodníhořadu bude provedeníosazeníorientačních
tabu|ekk vodovodnÍmuřadu a to ve
spo|uprácis provoznímstřediskem spo|ečnosti
VaK Vyškov,a.s. (stř. 03)'
h) investor,příp.dodavate|stavby nesmí samostatně provádětjakýko|ivzásah do vodovodu pro veřejnou potřebu
a objektůna vodovodu pro veřejnou potřebu
i) ATs bude osazena vodárenským systémem GDF pro zák|adní monitoring, tj. min. průtok,chod ěerpade|,
t|ak'zap|avení
j) investor, příp. dodavate| stavby přizve provozní středisko spo|ečnosti VaK Vyškov a.s. (stř. 03 ČoV
Slavkov u Brna) ke kontrole:
. prováděnívlýstavbynovéhovodovodníhořadu a ATS, osazeníšoupata hydrantuvěetnězákopovýchsoupravatd.
. souběhua kříženi
vodovodníhořadu s jinýmiinž.sitěmia jejich přípojkami
o funkčnostivodivostivytyčovacího
vodiče
. prováděnít|akovýchzkoušeka desinfekcia prop|achů
na vodovodnimřadu.
. osazenípovrchorných
znakůa úpravězákopovýchsoupravna vodovodnimřadu
Kontro|y budou prováděny v otevřeném v'ýkopu. o kontrolách budou pracovníkem provozního střediska
spo|ečnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 cov S|avkov u Brna) provedeny zápisy do stavebního deníku
k) provedení stavebních úprav na stávajícím vodovodu pro veřejnou potřebu, napojení nového
vodovodního řadu na stávajícívodovod pro veřejnou potřebu (v investorem, příp. dodavate|em předem
připraveném výkopu) realizuje na zák|adě objednávky provozní středisko spo|ečnosti VaK Vyškov, a.s.
(stř. 03 - cov S|avkov u Brna) a to až po:
. provedení
zkoušekna novémvodovodnímřadu,kterémusi odpovídatp|atné
t|akovrých
ČSN.
. provedenídesinfekcea prop|achunovéhovodovodníhořadu
. provedeníměřenívodivostia ce|istvostisigná|níhovodiče.
l) upozorňujeme,
Že uvedenínovéhovodovodníhořadu do provozubude moŽnoaŽ po jeho ko|audacia dořešení
majetkorných
vztahů mezi investorem stavby a spo|ečností
VaK Vyškov, a.s. Do doby neŽ budou dořešeny
majetkovéa provoznívztahy na vodovodnířad, ne|zetento uvéstdo provozu.
m) upozorňujeme,Že po výstavbě vodovodníhořadu a objektůna tomto zaÍízeníbude s tímtozařízenímspojeno
ochrannépásmo v sou|adu s $23 zákona 27412001Sb. 'o vodovodech a kana|izacích,.
v p|atnémznění a v
sou|aduse změnamitohotozákona.
je hydrant nadzemníLT DN 80 (stat.tlak
n) hydrant na stávajícÍveřejnévodovodnÍsÍtiurčenýpro hasebníúče|y
0,29MPa,dynam.t|ak
0,12MPa,průtok6,0 |/s)na souřadnicÍch
JTSK: X 1164320,52,Y583925,87.
Při provádění uýkopovýcha stavebníchprací v b|ízkostia nad vodovodem pro veřejnou potřebu a objekty na
vodovodu pro veřejnou potřebu v majetkua provozováníspo|ečnostiVaK Vyškov,a.s. dbát zvýšenéopatrnosti,
aby nedošlo k poškozeníči narušenípotrubí a objektůtěchto zařízeni'
Při kříŽenínebo souběhu novéhovodovodníhořadu s jinými inŽ.sítěmia jejich přípojkamidodrŽetČstrlzgooos
Zákres inž. sÍtív majetku či provozování spo|ečnostiVaK Vyškov, a.s. je v projektovédokumentaci pouze
informativní.Z tohoto důvoduje nutno min' 7 dní před zahájením výkopových a stavebních prací objednat u
VaK Vyškov,a.s. - vytýčení
vodovodníhořadu (stř.03 - ČoV S|avkovu Brna)
spo|ečnosti

podmínkyochranysítě
Vyjádřenío existencisítě e|ektronických
komunikací
a všeobecné
komunikací(sEK) spoIečnosti
eIektronických
Česká teIekomunikační
infrastruktura
á.S.,
ze dne23'11.2017, zejména:
č.j'776083|17
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Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací spo|ečnosti Ceská
te|ekomunikačníinfrastrukturaa.s.nebojejíochrannépásmo.
Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
spo|ečnosti
Českáte|ekomunikační
infrastruktura
a.s., kteréjsou nedí|nousoučástí
Vyjádření.Stavebník,nebo jím
pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany spo|ečnosti Česká
teIekomunikační
infrastruktura
a's.

StanoviskoGridServices,
s.r.o.,povo|ení
stavby,stavebnírežim,
značka5001627435,
ze dne
18.12,2017,
zejména:

V zájmovémúzemíse nacházi stávajÍcíi p|ánovanéSTL plynárenskézařízení.PoŽadujemerespektovatprůběha
o zařizení,d|e projektovédokumentacenebo jižprovedenérea|izace.
ochrannépásmo p|ynárenskéh
Kříženía souběh inž. sítí s p|ynárenským zařizenim a plynovodními přípojkami (dá|e jen PZ) musí být
v sou|adu s čst.t73 6005, tab. 1 a 2.
Kanalizačnípotrubí bude u|oŽeno pod STL p|ynovodem nebo přípojkou.
pbrysy kana|izačních
šachet budou umístěnyminimá|ně 500 mm od obrysu PZ.
Uhe| kříženíPZ s ostatními inž' Sítěmi bude 90o, ne|ze-|i tento úhe| v odůvodněných případech dodržet,
můŽebýt úhe!kříženímenší,nejméněvšak 50..
Při rea|izaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
.
Za stavebníčinnostse pro úče|y
tohoto stanoviska povaŽujívšechnyčinnostiprováděnév ochrannémpásmu
p|ynárenskéhozařízenía plynovodníchpřípojek(tzn. i bezuýkopovétechnologiea terénníÚpravy) a činnosti
mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnostimoh|y ohrozit bezpečnosta spo|eh|ivostp|ynárenského
zařizeni a p|ynovodníchpřípojek(trhacípráce,sesuvy půdy,vibrace, apod.).
.
Stavební ěinnosti je moŽno rea|izovat pouze při dodrženípodmínek stanovených v tomto stanovisku.
povaŽoványd|e $ 68 zákona č.458/2000Sb.,
Nebudou-|itytopodmínkydodrženy,budou stavebníčinnosti,
ve znění pozdějšíchpředpisůza činnostbez našeho předchozíhosouh|asu.Při kaŽdézměně projektunebo
je nutnépoŽáda|o novéstanoviskok tétozměně.
stavby (zejménatrasy navrhovanýchinŽenýrskýchsítÍ)
.
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné urěení uložení
plynárenského zařízení a p|ynovodních přípojek. Výyčenítrasy provede přís|ušnáprovozníob|ast. Při
Žádosti uvede Žadate|naši značku uvedenou v úvodutohoto stanoviska. o provedeném vytyěení trasy
bude sepsán protoko|. Přesné určenÍu|oŽeníp|ynárenskéhozařízeni a p|ynovodníchpřípojekje povinen
provéststavebníkna svůjnák|ad.Bez vytyěení trasy a přesného určeníuloŽení p|ynárenskéhozařizení a
p|ynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební ěinnosti zahájeny. Vytyčení
plynárenského zařízenía p|ynovodních přípojek považujemeza zahájenístavební činnosti.
.
předpisů,
Bude dodrŽenaČsN zs 6005, TPG 7o2-O4- tab. 8, zákon č.458l2oooSb', ve znění pozdějšÍch
přÍpadněda|šípředpisy souvisejícís uvedenou stavbou.
.
Pracovníciprovádějícístavebníčinnostbudou prokazate|něseznámeni s po|ohou p|ynárenskéhozařizení a
p|ynovodních
přípojek,rozsahemoP a těmitopodmÍnkami.
.
Při provádění stavebníčinnosti,vč' přesného určeníu|oŽeníp|ynárenskéhozařízeníje stavebníkpovinen
učinittaková opatření, aby nedošlo k poškození p|ynárenskéhozařízeni a p|ynovodníchpřípojek nebo
provozu. Nebude použitonevhodného
bezpečnosti
ov|ivněníjejich
a spo|eh|ivosti
nářadí,zemina bude těŽena
pouze ručněbez pouŽitípneumatických,elektrických,bateriorných
a motorovyichnářadí'
.
odkryté p|ynárenskézařízenía p|ynovodnípřípojkybudou v průběhunebo při přerušenístavebníčinnosti
řádně zabezpečeny protijejich poškození.
r
ý případě pouŽití bezvýkopových techno|ogií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplnéobnaženíp|ynárenského zařizení a p|ynovodních přípojek v místě kříŽenína náklady
stavebníka. V případě' že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová
technologle.
.
Stavebník je povinen neprod|eně oznámit kaŽdé i sebemenší poškození p|ynárenskéhozařízení nebo
plynovodníchpřípojek.
.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontro|a dodržení podmínek stanovených pro
stavební ěinnosti, kontro|a plynárenského zařizeni a plynovodních přípojek. Kontroluprovede přís|ušná
provozníob|ast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které neby|o odha|eno. o
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly ngsmí být p|ynovodni zařizeni a
p|ynovodní přípojky zasypány'
.
P|ynárenskézařízení a p|ynovodnípřípojky budou před zásypem uýkopu řádně podsypány a obsypáno
těŽenýmpískem,bude provedenozhutněnía bude osazena v'ýstraŽnáfólie Ž|utébarvy, vše v sou|adus ČSN
E N 1 2 0 0 7 - 1 - 4 , r P G 7 0 20 1 , T P G 7 0 2 0 4 .
.
Neprodleně po skoněení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
p|ynárenského zaíízenia plynovodních přípojek.
.
Pok|opy uzávěrů a ostatnícharmatur na p|ynárenskémzařízenía p|ynovodníchpřípojkách vč. h|avních
uzávěrůp|ynu na odběrnémp|ynovémzatizení udržovat stá|e přístupnéa funkění po ce|ou dobu trvání
stavební ěinnosti.
.
Případnézřizovánístaveniště,sk|adovánímateriálů,stavebnich strojůapod. bude rea|izovánomimo ochranné
pásmo p|ynárenskéhozařízenia p|ynovodníchpřípojek.
.
Bude zachována h|oubkauloŽeníp|ynárenskéh
o zařizeni a p|ynovodníchpřípojek.
.
Při pouŽitínák|adníchvozide|,stavebníchstrojůa mechanismůzabezpečitpřípadnýpřejezd přes p|ynárenské
pane|ův místěpřejezdu p|ynárenskéhozařízeni.
zařizenía p|ynovodnípřípojky
u|oŽenÍm
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ze dne 21'02'2018,
vyda|Ústav
dokumentaci,
č'j'Únpp 59t2o18,
Vyjádřeníkprojektové
péče
památkové
zejména:
Brno,ze dne21'02'2018,
archeo|ogické

Z h|ediska archeo|ogicképamátkové péčeje rea|izace přípustná, je nutné dodrŽet a respektovat zákonné
poŽadavky,zejména:
.
oznámit svůjzáměr Archeo|ogickémuústavuakademie věd Ceské repub|iky,Brno, v. v. i.
r
umožnit Archeo|ogickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného
archeo|ogického v,ýzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péěi

Vyjádřeníprovozovatele
kanalizace|NSTA cz, zn' 81515|sl11l17,
ze dne 29.11.2017,
zejména:

Před zahájením pracÍvyzve zhotovite|odpovědnéhozástupce provozovate|ek výýčení kanalizačníhopotrubÍ,
v|astní rea|izaci vysazení odbočky rea|izuje provozovate| nebo jím odsouh|asená odborná firma. Vysazená
odboěka kana|izačnípřípojky nesmí přesahovat do stávajícíhoprofiIu zatrubnění.
Místo zaústěnímusí být řádně zapraveno a musí být provedeno jako vodotěsné'
Zhotovite| před zásypem místa zaústěnívyzve odpovědného zástupce obce a provozovate|e ke kontro|e
těsnosti kana|izačnípřípojky a místa napojení před zásypem.
V místězasaženido ochrannéhopásma (souběh' kříŽení)kana|izačního
řadu je bezpodmÍnečně
nutnénasondovat
skutečnouh|oubkua po|ohuveřejnéhovodovodu,kana|izacea to v dostatečném
časovémpředstihu.
Při kříŽenís podzemním i nadzemním vedenÍm veřejné kana|izace poŽadujeme dodrŽet Čstrt zsooos, Čstrt
332160, Čsl.tsszooo-s-s4. V ochrannémpásmu kana|izacepoŽadujemeprovádětvýkopovépr.áceručně.
Před záhozem obnaŽenéhokanalizačníhořadu nebo armatur na potrubí vyzve zhotovite| provozovatele ke
kontrole,o předáníbude provedenzápis do stavebníhodeníku.
Veškorépok|opyna kana|izačních
šachtáchbudou u|oŽenydo nive|etyupravenéhoterénu.
Při rea||zaciakce nesmíb;itomezena funkčnostkana|izace'

Vyjádřenío existencizařízenídistribuční
soustavy(e|ektrickásíť)ve v|astnictví
E. oN
jeho
Distribuce,a.s. a podmínkáchpráce v
b|ízkosti'značkaD8610-16223667,
ze dne
21.12.2017,
zejména:

V zájmovém územívtýšeuvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN. Při prováděnístavebníchprací a
jeho bezpečného
nás|edněpři uŽíváníhotovéstavbyje nutnézajistit,aby nedoš|okjeho poškození
ani k ohroŽenÍ
provozuzejménatím,Že bude zajištěno:
a spo|eh|ivého
1' Zpracování podmínek uvedených vtomto vyjádření a zakres|ení trasy vedení vyskytujícího se
v zájmovém územído projektovédokumentace s podrobným zákresem a okótováním umístěnístavby.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškozenía znepřístupnénizařizení distribučnísoustavy.
3. Provádění stavebních prací v b|ízkostivenkovního e|ektrickéhovedení přináší zvýšenériziko ohroŽení
života nebo zdraví e|ektrickým proudem a zv'ýšenériziko poškození majetku. Při provádění stavby je
povinností všech zúčastněnýchosob zajistit dodržování poŽadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, je nutnézajistit:
a) Provádění výkopových prací v b|ízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedoš|o k narušeníjejich
stabiIity a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařizení a bezpeěnost osob.
b) Dodržování p|atných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti e|ektrických
vedenícsN EN 50110.1 a PNE 33 3302' zv|áštěpak minimá|nídovo|enévzdálenostiod vedení.
4. Výs|edná stavba musí sp|ňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat
životy, zdravi, bezpečnost nebo majetek třetích osob.
5. oh|ášeníjakéhokoIiv poškozenídistribuěního a sdě|ovacího zařizeni'

pásmu zarízenidistribuční
V ochranném
Souh|asse Stavboua činností
soustavy(e|ektrická
E. oN Distribuce,a.s. značkaJ34768-16218628,
sít')ve v|astnictví
ze dne 19'12'2017,
zejména:
1. V důs|edku
stavebníchpracínesmídojÍtk poškození
a znepřÍstupnění
venkovníhoe|ektrického
vedenÍ'
vedení přinášÍzvýšenériziko ohroŽeníŽivota
2. Provádění stavebníchpracív b|ízkostivenkovníhoe|ektrického
nebo zdravÍ e|ektrickýmproudem a zvýšenériziko poškozenímajetku. Při provádění stavby je povinností
všech zúčastněnýchosob zajistit dodrŽovánípoŽadavkůbezpečnostia oqhrany zdraví při práci, je nutné
zajistit:
c) ProváděnÍuýkopovýchpracív b|ízkostinadzemníhovedení NN tak, aby nedoš|ok narušeníjéjichstabilitya
uzemňovacísoustaw, nebo neby|jinak ohroŽenprovoz tohotozařízenía bezpečnostosob.
podmínkypro práci v b|ízkostie|ektrickýchvedení ČSN
d) DodrŽováníp|atnýchustanovenínorem stanovujících
dovo|ené
vzdá|enostiod vedení.
EN 50 110-1a PNE 33 3302' zvláŠtěpak minimá|ní
3. Výs|edná stavba bude sp|ňovatobecné poŽadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohroŽovatŽivoty,
zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrŽeny uvedené
vzdá|enosti (ve vyjádření), pťlde o porušenítěchto obecných poŽadavků,coŽ v krajním případě můŽe
znamenat i nemoŽnostuŽivánístavby'
a sdě|ovacíhozařízení.
4. oh|ášeníiakéhoko|iv
ooškozenídistribučního
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řízeníse rozhodujetakto:
o podanýchnámitkáchÚčastníků
jak je shorauvedeno,bylyvzatyna vědomía
uvedené
ve vyjádřeních
a stanoviscích,
Připomínky
by|yzapracoványdo podmínekrozhodnutí.
odůvodnění:
Dne 24.09'2018 poda|aHV PROF| STAVEBNí,s.r.o.,zastoupenálng. BohumíremHronem,
Cacovická 16112,6140o Brno - Husovice,lČ 06339255zastoupenad|e p|némoci ze dne
101,s.r'o',Banskobystrická
662|151,
621 oo Brno,lČ27718361
22.11'2017
spo|ečnostíATEL|ER
p|ánování
úřadu,územního
a Životního
MěstskémuúřaduSlavkovu Brna, odboru stavebního
prostředí
prostředí,
k vodnímudí|u,,obytnýsoubor
Životního
Žádosto stavebnípovo|ení
oddě|ení
kteréje součástí
stavby,,obytnýsoubor
Ho|ubice,sp|aškováa dešt'ovákana|izace,Vodovod.,,
po
zem
c
íc
parc
h
.
č,
(P
K
1 5 6 11
535)' 15612,14o,620|3,62217,622118,6 2 0 1 2 ,
Ho | u b i c e .n.a,
katastrálníúzemíHo|ubice;kraj Jihomoravský'obec Ho|ubice,katastrá|níÚzemí Ho|ubice'
rajon.2230 Vyškovskábrána, č.h.p.4-15-03-081,
orientační
určenípo|ohy
hydrogeo|ogický
(souřadnice Y, X v souřadnicovémsystému S-JTSK): začátek stavby X_1164165.50;
Y_584213.96;konec stavby X-1164177.94;Y_584451.03.Tímtodnem by|ove věci zahájeno
stavebnířízení.
p|ánování
prostředí,
úřadu,územního
a Životního
MěstskýúřadS|avkovu Brna,odbor stavebního
podle
prostředíjako
přís|ušný
vodoprávní
Úřad
věcně
ustanovení
Životního
oddě|ení
s 104 odst.2
písm.c) a ustanovení
$ 106 odst. 1zákona č.254l20oísb., o vodácha o změně někteých
předpisů(dálejen ,,Vodní
zákon,,)a dá|e jako přís|ušný
zákonŮ,ve zněnípozdějších
speciá|ní
p|ánování
15
zákona
č.
183/2006
Sb.,
o
územním
a
stavebním
stavebníúřadpod|eustanovení
$
zákon..)a jako místněpřís|ušný
řádu (stavebnízákon), v p|atnémznění (dále jen ,,stavební
pod|e
11
zákona
č.
5ool2004
Sb.,
správnířad, ve zněnípozdějších
úřad
ustanovení
vodoprávní
$
jen
předpisů(dá|e
řád,.)a dá|e d|e ustanovení
,,správní
$ 15 odst. 5 vodníhozákona oznámi|
veřejnévyh|áškyvobci Ho|ubicea S|avkovu Brna pod č.j.sul92752-18l20965doruěením
pod|eustanovení
2o18Nečze dne 07.11.2018
s 115vodníhozákonaa ustanovení
$ 115a nás|.
stavebníhozákonaa d|eustanovení$44 a nás|.správníhořádu zahájeniřizeníve shora uvedené
orgánům
státnísprávy'
řízenia dotěeným
věcivšemúčastníkům
Že se jedná o |iniovoustavbus ve|kýmpočtemúčastníků
řízení,proto
Vz||edemke skutečnosti,
25
1
ustanovením
144
úřadvsouladusustanovením
odst.
a
odst.
1 správního
vodoprávní
$
s
úřaduMěU S|avkovu Brna oznámenío zahájenia shromáŽdění
řádu doruěova|
vodoprávního
podk|adů
řádu a stavebního
zákona.
formouveřejnévyh|áŠky
d|esprávního
orgánystátnísprávyse shromáŽděnými
správníhořizenía dotčené
Současněseznámi|účastníky
podk|adypro vydánírozhodnutí
ve věci včetněseznámeníse záměreminvestora,
kteý spočívá
v
je
potrubí
p|astovych
z
kana|izace,která navrŽenazkana|izačního
trub PVC
rea|izacisp|aškové
do stávajícikana|izační
dé|ce209,45m, budeprovedenonapojení
stoky
SN 12,DN 250,v ce|kové
šachet.Dešt'ovákana|izaceje
stoce bude provedeno7 kana|izačnÍch
DN 300, na kana|izační
potrubí
zp|astovýchtrub PVc SN 12, DN 250,v ce|kové
navrŽenazkana|izačního
dé|ce249,95
,í5
pískové
paŽené,
1
na
|oŽe
šířky
m,
cm
s
obsypem
0,3 m nad
Potrubí
bude
u|oŽeno
do
m.
,1
ýhy
jsou
po
navrŽenybetonové
vrcho| potrubíse zhutněním vrstvách. Na |omech cca 50 m
prefabrikované
D 400'
revizníšachtyDN 1000,pok|opyúnosnosti
nádrŽio p|oše1,5 x 6,6 m, ve|ikost
voda bude zachytávánavnově navÉené-retenční
Dešťová
retenční
nádrŽeje 10 m".Za jímkoubudev šachtěSD3 osazenměřícíŽ|abFR na povolenýprůtok
kana|izacebude
10 |/svkruhovéšachtě1000 m, dé|kaměřícíhoŽlabu 500 mm. Do dešťové
vodaodváděnav max.míře10 |/s.
dešťová
vodovoduproveřejnoupotřebu.Vodovodbudeprovedenz tlakoých
Dá|eje navrŽenoprod|ouŽení
trubekPe 90, spojovánípotrubíbude tepe|nýmsvařováním,Na novémrozvodu
vodovodních
řadembudeu|oŽen
řadu budouosazenyuzávěra podzemníhydrant.S vodovodním
vodovodního
je
řad navrŽenv dé|ce211,50m
armatur.Vodovodní
vodičvyvedenýdo vodovodních
signa|izační
je navrŽenaautomatická
čerpací
staniceVDH 2.8/3hydrantem
H 80. Pro posí|enít|aku
a ukončen
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průměru
400-2Hydrovar.Betonováprefabrikovaná
vá|covášachtavnějšího
cca2,3 m, určenápro
potrubím,
poklopem,
vystrojená
instalaciATS.Sachtabudekomp|etně
s propojovacím
izolovaným
komínky).
Automatickáčerpací
Žebřík,e|ektrovýstroj,p|astovýpodlahovýrošta 2x odvětrávací
vertiká|ními
stanicese dvěma ce|onerezovými
vícestupňovými
čerpad|y
typu 5SVH06F011T.
přípojky
na vodovoda kanalizacinejsousoučástí
stavbyvodníhodí|a.
Jednotlivé
ve smys|uustanovení
řizeníby|ipoučení,
že mď1í
řádu právopřed
Účastníci
$ 36 odst'3 správního
vyjádřitse k jehopodk|adům,
vydánímrozhodnutí
kterétvoří:

- Projektovádokumentace
a dešťovákanalizace,vodovod..,
vypracova|alng. Hana Tupá, autoňzovaný
,,Sp|ašková
inŽenýrprostavbyvodníhohospodářství
a krajinného
inŽenýrství,
Čxntr rc04404,z dataO9t2O18
- P|námock zastupování
ze dne22.11.2017
- Plán kontro|ních
proh|ídek
ze data0912018
- StanoviskoMěÚ S|avkovu Brna,odbor stavebního
prostředÍ,
úřadu'Územníhop|ánování
a Životního
č'j'sul7462517I127-2017IKAM,ze dne20.12.2017
_Závaznéstanoviskoorgánuochranyveřejného
zdravi,č'j.KHSJM 6644512017NYlHoK,
ze dne ,1,1.01.2018,
vyda|a
kraje
Krajskáhygienická staniceJ ihomoravského
_Závaznéstanoviskodotčeného
orgánuna úsekupoŽární
ochrany,Ev. č.HSBM-8-6-13/6.PoKŘ
- Vyjádřeníobce Ho|ubice(ako v|astník
a správcedešťové
kana|izacea sp|aškové
kana|izacepro veřejnoupotřebu)
ze dne23'05.2018
č.j.1012l2018ll1o|,
_ Vyjádření
ze dne 18.01'20.18
obceHolubice
č.j.69/201
8/Ho|,
_Vyjádřeník PD (stavebnípovo|ení),
značka2018-02163l20182883lTÚlso,
ze dne 21.o9.2o18,
vyda|aspo|ečnost
Vyškov,a.s.
Vodovodya kana|izace
-Vyjádřenío existencizařizenidistribučnÍsoustavy
(e|ektrická
síQve vlastnictví
E. oN Distribuce,
a's. a podmínkách
prácev jehob|ízkosti'
ze dne21.12,2017
značkaD8610-16223667,
_Souh|ass činností
zařízení
a stavbouv b|ízkosti
distribuční
soustavy(e|ektrická
síť)ve vlastnictví
E. oN Distribuce,
ze dne 19.12.2017
a.s',značkaJ34768-16218628,
_ Stanoviskok povolenístavby (stavebníreŽim),značka 5001627435,ze dne 18.12'2017,vyda|a spo|ečnost
GridServices.
s.r.o.
- Vyjádřeník existencitechnické
infrastruktury
Te|iaCarrier,značka1311703312,
ze dne 11.12.2017
- podzemníkomunikační
- Vyjádřeník existencitechnické
infrastruktury
vedenía zařízení
veřejnékomunikační
sítě,
značka1111705766,ze dne 29.11.2017
- Vyjádření
k PD, značka
81515/S/1
1117,
ze dne29.11.2017,
vyda|a|NSTACZ, olomouc
- Vyjádřenía stanovenípodmínekpro udě|enísouh|asus umístěním
stavbyv ochrannémpásmu sítě technické
T-Mibi|eCzech Republica.s.,značkaE08258/18'
ze dne27,02.2018
infrastruktury
fl.|)spo|ečnosti
-Vyjádřenío gxistencisítěe|ektronických
podmínky
komunikací
a všeobecné
ochranysítěe|ektronických
komunikací
infrastruktura
a's.' čj.776083117,
ze dne 23.11.2019
spo|ečnosti
Ceská te|ekomunikační
- Vyjádření
komunikací,
V|Vo coNNEcT|oN spo|.s r.o.,Š|apanice
o existenci
sítěe|ektronických
ze dne 13.o1.2o18,
č.j.202618112018
_ VyjádřeníÚstav archeo|ogické
památkové
péče
Brno,v'v'i',č'j'Únpp sglzot8, ze dne 21.o2.2o18
- Stanoviskosprávcepovodí,PovodíMoravys.p.,značkaPM070365/2017-203lJe,
ze dne 20'12.2017
_Závaznéstanovisko
půdního
orgánuochranyzemědě|ského
fondu,MěÚ S|avkovu Brna,odborstavebního
úřadu,
p|ánovánía Životníhoprostředí,odd. Životníhoprostředí,č'j.SU/46792-18l2643-20,|8/Rask,
ze dne
územnÍho
27.04.2018
_ VyjádřeníKrajskýúřadJihomoravského
prostředí,
kraje,odborŽivotního
č.j.JMK 156812017
, ze dne03.01.2018
-Rozhodnutíč.05/20,|8'
zv|áštní
uŽivánimístníkomunikacepro umístění
inŽenýrských
č'j.225l2018/Hol,
sítí,vyda|
obecníúřadHo|ubice,
ze dne09.04.2018
-Územní rozhodnutí
ze dne 15.08'20.18'
č.78t2018,
č.j.SU/87386-17l5029-2018|zUK,
vyda|MěÚ S|avkovu Brna,
prostředí
úřadu,Územníhop|ánování
a Životního
odbor stavebního
- Souh|asč.j.sut79292.18l19382.2o18Zuk,
ze dne '|0.10.2018,
vyda|MěÚ S|avkovu Brna'odbor stavebního
úřadu'
prostředí
p|ánování
a Životního
Územního
- Sm|ouva
parc.č'
stavbu(pozemek
ě, 15212,15214,15215,15216,15312,15313,15314,15314,
o právuumístit
a provést
153/6'153/8'153|9,62216,622|9,622110,622111,622112,622114,622115,622116,622117,622118,622119k.Ú'
Holubice)
ze dne 18.05.2018
-Sm|ouvao právu provéststavbu(pozemekparc.č.
ze dne
ě.62012,62013,15611,15612,622nk.ú.Ho|ubice)
09.04.2018
_ Sm|ouva
parc.č.
a provést
stavbu(pozemek
č.140k.ú.Ho|ubice)
ze dne 16.05.2018
o právuumístit
- Sm|ouva
parc.ě'č.16111,16112
k.ú'Ho|ubice)
ze dne22'05.2018
o právuumístit
a provést
stavbu(pozemek
- P|ánovací
ze dne21.02'2018
sm|ouva
- Sm|ouva
Vodovody
a kana|izace
Vyškov,
ze dne09.01.20.18
kupnísm|ouvě,
o budoucí
-Stanovisko ke stavebnímuřízeníMěÚ S|avkovu Brna, oSÚÚPŽP, č.j.sU/52954-181
255-2018/KAM,
ze dne
22.06.2018
_Závaznéstanoviskoč.j.sU/75584-18t18474-2o18/KUB
(nak|ádánÍ
ze dne 11.o9.2o.18
s odpady),vyda|MěÚ S|avkov
u Brna
_Závaznéstanovisko
péče),
(památková
dne,13'08.2018
vyda|MěÚ Slavkovu
č.j'sU/67175-18115951-2018/Matze
Brna
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_Závazné stanovisko.č.j.SU/46792.18l2643-2018Rask'zedne 27'M.2o18' (trva|éodnětÍzemědě|sképůdy.ze
|.
půdního
zernědě|ského
fondu),vyda|MěU S|avkovu Brna'.

Účastníciřízeníby|idá|e poucení,Že jsou opráVněničinitve spráVnímřizeníúkonyVe smyslu
ustanovenís 36, $ 37 a $ 38 správníhořádu, zejménamají právo vyjádřitsvé stanovisko,
jinénávrhy,Že se mohounechatv sou|adus ustanovením
navrhovat
důkazya činit
$ 33 správního
je třeba prokázatpísemnoup|noumocí,která
řádu zastupovats tí,Že zmocněník zastupování
budeza|ožena
do spisujako nedí|ná
součást.
podk|adypro rozhodnutí
ShromáŽděné
Ve Věci by|i účastníkům
řízeník dispozicido vydání
prostředíve
rozhodnutí
Ve Věci na MěstskémúřaděS|avkovu Brna,osÚÚpŽp, odd. životního
pondě|í
S|avkověu Brna,Pa|ackého
nám. 260, v kance|ářivodoprávního
úřaduv
a Ve středuod
8:00do 17:00hodin,nebov jinédnyv týdnupo předchozí
dom|uvě.
jednánía místního
vodoprávní
úřaddle ustanovení
od ústního
šetření
$ 112 odst.2 stavebního
je|ikoŽ
jsou
zákona upusti|,
mu dobře známy místnípoměry a Žádost poskytujedostatečné
podmínek
podk|adyproposouzeníaprostanovení
stavby'
podk|adů
Zdejšísprávníorgán dá|ev oznámeníuved|,Že předpok|ádáukončení
shromažd,ování
pro rozhodnutí
ve shora uvedenévěci kdatu do ,l5 dnůod obdržení
oznámení,potébudou
podk|adyÚčastníkům
řízenía dotčeným
komp|etní
orgánům
státnísprávyk dispozicik nah|édnutí
po dobu ,10dnůa po up|ynutí
této|hůty
vydá přís|ušný
správníúřadve věci rozhodnutí
tak, aby
projehovydání:
by|ydodrŽeny
zákonné|hůty
V rámcice|ého
vodoprávního
řízenÍ
by|ozjištěno:
řízeníse vyjádři|ya da|ysvéstanoviskopopř.vyjádřenívýšeuvedené
a) V rámcivodoprávního
dotčené
orgány státnísprávy a organizace.Podmínkyjednot|ivých
organizací,dotčených
veřejnétechnické
infrastruktury
orgánůstátnísprávya v|astníků
by|yzapracoványdo výrokové
správního
Úřadu'
části||.rozhodnutí
dokumentaci
a dešt'ovákana|izace,
Vodovod,.,
Vypracova|a
b) Projektovou
|ng.Hana
,,Sp|ašková
inženýrpro stavbyvodníhohospodářství
Tupá, autorizovaný
a krajinného
inŽenýrství,
ČKA|T
1004404,z data0912018
proto
Že se jednáo |iniovou
stavbus ve|kýmpočtem
c) Vzh|edemke skutečnosti,
Účastníků
řízení,
vodoprávní
Úřad v sou|adus ustanovením
$ 25 odst.1 a ustanovením
s 144odst.1 správního
rozhodnutívodoprávního
řádu doručuje
úřaduMěU S|avkovu Brnaformouveřejné
vyh|ášky'
d) K záměrustavbyvodníhodí|avyda|MěÚ S|avkovu Brna,odbor stavebního
úřadu,územního
p|ánovánía ŽivotníhoprostředíÚzemní rozhodnutí ě. 78l2o18, č.j.sui87386-1715029vyda|MěÚ Slavkovu Brna,odborstavebního
2o18tZ|JK,
ze dne 15.08.2018,
úřadu,územního
p|ánování
prostředí
a Životního
a souh|asse stavbouč'j.SU/79292-18/19382-2018lZuk,
ze dne
10.10.2018
po|ohystavby(souřadniceY, X v souřadnicovém
e) orientační
určení
systémuS-JTSK):začátek
Y_584213.96;
konecstavbyX_1164177
stavbyX_1164165.50;
.94;Y_584451.03.
do 31.12.2021.
Po dokončení
í) Stavbavodníhodí|abudedokončena
stavbybudepřed|oŽena
na
MěU S|avkovu Brna,oZP, vodoprávní
úřadŽádosto ko|audační
souhlas do 15.01.2022.
g) Správnípop|atekstanovenýd|e zákona č'63412004Sb., o správníchpoplatcích,
ve znění
pozdějších
uhrazenpřevodemna účet
úpravve výši3000Kčby|Žadate|em
dne 09.í1.2018.
úřadu:
h) Posouzení
vodoprávního
Vodoprávníúřad posoudi|v průběhuvodoprávníhořízenípodanou Žádost, projednávanou
dok|ady,
vyjádření,
stanoviskaa rozhodnutídotčených
orgánůstátnísprávy
stavební
dokumentaci,
vodohospodářských
zájmŮ, zájmŮ ochranyvod a
organizacízh|ediskaširších
a jednot|ivých
dokumentace,
z h|ediskaplánovánív ob|astivod. Po projednánía posouzenípřed|oŽené
orgánůstátnísprávy a organizacívodoprávníúřad
závaznýchstanoviseka vyjádřenídotčených
stavbyvodníhodí|a,,obytnýsouborHo|ubice,sp|ašková
a dešt'ová
dospě|kzávéru,Že povo|ení
kteréje součástí
stavby,,obýnýsouborHo|ubice..,
na pozemcíchparc.č'
kana|izace,
Vodovod.,,
katastrá|ní
ÚzemíHo|ubice;kraj
15611(PK 535)' 15612,140,62013,62217,622118,62012,
katastrá|ní
území
Ho|ubice,
hydrogeo|ogický
rajon:2230Vyškovská
obec Ho|ubice,
Jihomoravský,
po|ohy(souřadnice
orientační
určení
Y, X v souřadnicovém
brána,č.h.p'
4-15-03-081,
systému
SX-1164165.50;
Y-584213.96;
konec
stavby
x_11641.77.94;
Y_584451.03
JTSK): zaéátekstavby
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a dešt'ovákana|izace,
Vodovod..,
Vypracova|a
d|e projektové
dokumerttace
lng. Hana
,,Sp|ašková
hospodářství
Tupá, autorizovanýinženýrpro.staVbý'Ýodního
a krajinného'
inŽenýrství,
Čxnl,r
1004404,zdata 09|2018je moŽnov danémpřípaděpovo|it
za podmínek
a povinností
uvedených
'
ve výrokové
částil|.Protobylorozhodnuto
tak,jakje shorauvedeno.
Poučeniúčastníků
do 15 dnůode dnejehodoručení
Protitomutorozhodnutíje
moŽnopodatodvo|ání
ke Krajskému
prostředí,
krajev Brně,odboru Životního
Žerotínovo
nám' 449|3,601 82
úřaduJihomoravského
u Městského
úřaduS|avkovu Brna,odbor stavebního
Brno,podánímučiněným
úřadu,územního
prostředí,
prostředÍ,
p|ánování
Životního
Pa|ackého
nám.65' 684 01 S|avkov
a Životního
oddě|ení
u Brna.
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prostředí
vedoucíoddě|ení
Životního
Vypraveno dne:.20.12.2018

Toto rozhodnutí
musíbýt vyvěšenona úřednídesce (městaS|avkovu Brna, obce HoIubice)
nejméněpo dobu í5 dnů.Na vyh|ášce
musíbýtoznačen
orgán,ktenýjej vyvěsi|,dobavyvěšení,
předánozpět na MěU
sejmutía podpisoprávněnéosoby.Po tomtooznačení
bude rozhodnutí
prostředí,
vodoprávní
u
Brna,
odd.
Životního
úřad.
Slavkov
Vyvěšenodne:

Sejmutodne: .

Podpisarazitkooprávněné
osoby,kterápotvzujevyvěšenía
sejmutí
rozhodnutí:

Rozdělovník:
Účastníkvodoprávníhořízenídle ustanovení$ 27 odst,1 písm,a) správníhořádu (doporučeně
do
vlastníchrukou)
|ng.Bohumírem
Hronem,Cacovicxaltatlf,-,614
00 Brno
HV PROF|STAVEBNI,s'r'o',zastoupená
- Husovice,
p|né
mocize dne 22.11.2017
společnostíATEL|ER
|Č06339255
zastoupena
d|e
101,
62,1oo Brno,|Č27718361
662t151,
s.r.o.,Banskobystrická
řízenídle ustanovení$ 27 odst.2 správníhořádu (veřejnouvyhláškou)
Účastnícivodoprávního
Holubice61,Holubice,684 01 Slavkovu Brna
ObecHolubice,
Husovice,614 oo Brno14
Cacovická16112,
HV PROF|STAVEBNís'r'o',
662t151,
Řečkovice,
621oo Brno21
ATELIER101,s.r.o.,Banskobystrická
cement,a's.,Mokrá359,Mokrá-Horákov,66404 Mokrá
Českomoravský
130oo Praha3
a.s.,o|šanská2681t6,Žižkov,
Českáte|ekomunikačníinfrastruktura
Budějovice1
s'r.o',F.A.Gerstn
era2151|6, 3701České
E.oN Českárepublika,
České
Budějovice7,37O01 České
Budějovice
1
E.oN Servisní,
s.r.o.,F.A.Gerstnera2151/6,
tC 00292311
č.ú.729731l0100
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GridServices,
s.r.o.,P|ynárenská
49911,65702lBrno
'77900 Olomouc9
INSTACZ s.r.o;,
Jeremenkova
1142142,
Hodolany,
Vodovodya kana|izace
Vyškov,a.s.,
Brněnská410113,
Vyškov-Město,
682 01 Vyškov1
E'oN Distribuce,
a.s.,F. A'Gerstnera
215116,370
01 CeskéBudějovice
1
č.p.940i96,Klíše,4oo oí ÚstínadLabem1
GasNet,s.r.o.,K|íšská
S|TEL,spo|.s r.o.,Baarovač.p.957l15,Mich|e,14000 Praha4
Te|iaCarrierCzech Repub|ica.s.,K Červenému
dvoru3269t25a,
Strašnice,
130oo Praha3
T-Mobi|e
CzechRepub|ic
a.s',Tomíčkova2144t1,149
00 Praha415
V|Vo coNNEcT|oN, spo|.s r.o.,NádraŽní
1178t7,664
51 Šlapanice
u Brna
pozemkůparc.č. 156/1(PK 535),15612,140,620|3,62217,622118,62012,
V|astníci
146,142,
6 2 2 1 7 , 1 4 01,3 9 1 3 , 6 2 0 1125.9 ,6 2 2 1 1 9 , 6 2 2 1 1 7 , 118738, ,1 7 4 1 1 , 1 7 1 , 1 6 8 1
/ 16,7 1 11,6 6 ,1 6 1 1 1 ,
622|16katastrá|ní
území
Ho|ubice
Dotčené
orgánystátnísprávy (doporučeně)
Drážní
úřad,Wi|sonova
300/8,12000 Praha2
záchrannýsborJihomoravského
krď1e,
Zubatého
Hasičský
1, 6't400 Brno14
KrajskáhygienickástaniceJihomoravského
kraje,Jeřábkova184714,602
00 Brno2
po|icieJihomoravského
kraje,pČn Úo D|Vyškov,Kounicova24,611 32 Brno
Krajskéředite|ství
MěU S|avkovu Brna,OSUUPZP'Pa|ackého
nám.65,684 01 S|avkovu Brna
Na vědomí(doporučeně):
|ng.Bohumírem
HV PROF|STAVEBNl,s,r.o.,zastoupená
Hronem,Cacovická16112,614
00 Brno
- Husov|ce,
|Č06339255
PovodíMoravy,s.p.,Dřevařskáč.p.11, 60175 Brno
památkové
péče
Brno,v.v.i.veřejnávýzkumnáinstituce,
Ustavarcheo|ogické
Kaloudova1321l30,
61 40 0 B r n o1 4
obec Holubice,Holubice6í' Holubice'68401Slavkovu Brna - žádosto vyvěšení
na úřední
obce
Holubice
desce
Město S|avkov u Brna, osÚÚpŽp, Patackéhonám. 65, 684 0í Slavkov u Brna . Žádost o
vyvěšenína úřednídesce města Slavkov u Brna
MěÚ Slavkovu Brna,OSÚÚPŽP, odd.ŽP, Pa|ackého
nám.65, 684 01 S|avkovu Brna(spis)
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