Městský úřad Moravský Krumlov
odbor výstavby a územního plánování
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
SZn: SMUMK 10691/2017 VÚP/EL
Č.j.MUMK 14784/2017
Vyřizuje: Bc. Soňa Elis

telefon: 515300754
fax: 515300759
E-mail: eliss@mkrumlov.cz
V Moravském Krumlově dne 7.8.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 125/17
Městský úřad v Moravském Krumlově, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný podle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby, kterou dne 1.6.2017 podala Obec Jezeřany-Maršovice, se sídlem JezeřanyMaršovice 1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova , IČ: 00292931, zastoupené společností
Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, se sídlem Kotkova 20, 670 25 Znojmo, IČ:
49455842 (dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona
vydává:

územní rozhodnutí o umístění stavby
„Obec Jezeřany-Maršovice, rozšíření splaškové kanalizace – lokalita „Pérka“ a Místní
komunikace – lokalita „Pérka“, Jezeřany-Maršovice“
umístěné na pozemku p.č. 1491/1 v k.ú. Jezeřany.
Druh a účel umisťované stavby:
Rozšíření splaškové kanalizace
Splašková kanalizace je navržena z materiálu PP SN10 DN 250 o celkové délce 192,50 m. Splašková
kanalizace se skládá ze stok A-E.1 - PP SN10 DN 250 o délce 113,90 m a ze stoky A-F.1.1 - PP SN10
DN 250 o délce 78,60 m. Stoky se napojují na stávající kanalizaci v místě revizních šachet, u kterých
se předpokládá zhotovení nových den, tzn. rozebrání šachet, osazení (zhotovení) nového dna s
následným opětovným složením šachet do původní podoby.
V místě napojení stoky A-E.1 na stávající kanalizaci se předpokládá přepojení 1-2 ks přípojek
PP DN 150 SN10 na tuto stoku vzhledem k více napojením do stávající koncové šachty splaškové
kanalizace. Navrhované stoky splaškové kanalizace jsou vedeny v trase stávající dešťové kanalizace,
která bude zrušena vybouráním. Odvodnění komunikace a přilehlých ploch bude řešeno štěrbinovými
žlaby navrženými v rámci projektové dokumentace kanalizace.
Na navržené stoky splaškové bude realizováno odbočení pro napojení přípojek z
materiálu PP SN10 DN 150 (17 ks odbočení) o celkové délce 51,0 m, tzn. průměrná délka činí 3,0
m/ks.
Přeložka vodovodu je navržena z materiálu PE100 RC 90x5,4 mm SDR17 o celkové délce
23,60 m. Přeložka vodovodu se napojuje na stávající vodovod PVC 90 v místní dlážděné
komunikaci ve dvou místech, v hloubce cca 1,40 m. Na navrhovanou přeložku se předpokládá
přepojení 4 ks vodovodních přípojek PE 32 o celkové délce cca 3,2 m.
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Místní komunikace
Místní obslužná komunikace III. třídy, funkční skupina C, dvoupruhová, obousměrná mezi
stávající zástavbou. Délka komunikace s povrchem z betonové dlažby 236,00 m; šířka mezi obrubami
3,00 m (v m místech stávající zástavby rozšířena - dodláždění k zástavbě), plocha s povrchem z
betonové dlažby 966,00 m2. Plochy za obrubou (mimo zástavbu) budou dosypány vrstvou štěrkodrti plocha zpevnění 152,00 m2.
Odvodnění výše uvedených zpevněných ploch pomocí mikroštěrbinových žlabů napojených
na stávající vtokové objekty (vpustě) napojené na stávající dešťovou kanalizaci vyústěnou do místní
vodoteče.
Vymezení území dotčeného stavbou:
Sousední pozemky a na nich umístěné stavby, které by mohly být stavbou ovlivněny: p.č. st. 77, st. 78,
st. 79, st. 80, 2424, st. 83, st. 84/1, st. 84/2, st. 85, st. 86, st. 87, st. 88, st. 101/1, st. 101/3, 1491/30, st.
102/2, 44, st. 100/1, st. 100/2, st. 100/3, st. 100/4, st. 100/5, 2470, 47, st. 97/2, 1491/27, st. 94, st. 93,
53, st. 90, st. 89/4, st. 89/3, st. 64, st. 67/2, st. 68, st. 112, st. 70, st. 71, st. 72, st. 73, st. 75, st. 76 v k.ú.
Jezeřany.
Podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1491/1 v k.ú. Jezeřany dle projektové dokumentace
ověřené autorizovanou osobou (Ing. Libor Pivnička, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
ČKAIT 1000397), která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a stavebník ji obdrží po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí, pro ostatní účastníky řízení a dotčené orgány je k nahlédnutí na
Městském úřadě Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního plánování.
2. Zpracovaná projektová dokumentace pro povolení stavby bude provedena oprávněnou osobou
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů).
3. Ke stavbě byla vydána vyjádření (kopie vyjádření jsou součástí dokumentace stavby, kterou
stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pro ostatní účastníky řízení a dotčené
orgány jsou k nahlédnutí na stavebním úřadě). Podmínky z vyjádření jednotlivých správců
inženýrských sítí budou dodrženy!!!:
- vyjádření: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, nám. Klášterní 125,
672 11 Moravský Krumlov, ze dne 3.5.2017, pod č.j.: MUMK 8513/2017
- vyjádření: CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 27.3.2017, pod č.j.:
572545/17
- vyjádření: CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 20.4.2017, pod č.j.:
593430/17
- vyjádření: E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor, Budějovická 107, 390 02 Tábor, ze dne
12.4.2017, pod zn.: M18416-16172149
- vyjádření: E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8A, 669 02 Znojmo, ze dne
12.5.2017, pod zn.: M40715-16177032
- stanovisko: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25
Znojmo, ze dne 18.4.2017, pod č.j.: 932/15/17
- stanovisko: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25
Znojmo, ze dne 5.5.2017, pod č.j.: 1139/15/17
- stanovisko: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne
19.4.2017, pod zn.: 5001483177
- stanovisko: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne
16.5.2017, pod zn.: 5001498168
4. Bylo vydáno stanovisko Městského úřadu Moravského Krumlova, odboru regionálního rozvoje,
nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, ze dne 2.5.2017, pod č.j.: MUMK 8671/2017
s podmínkami:
1. Území dotčená stavbou lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy, a proto v
případě provádění výkopů či zemních prací je stavebník, v souladu s odst. 2 § 22 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen tento záměr již v době
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přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit
jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
2. Upozorňujeme, že v případě archeologického nálezu má nálezce nebo osoba odpovědná za
provádění prací dle § 23 zákona o státní památkové péči povinnost učinit oznámení o
archeologickém nálezu, a t nejpozději druhého dne po nálezu nebo potom, kdy se o nálezu
dověděl. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při prvádění archeologických
výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním
obvodu k archeologickému nálezu došlo.
5. Bylo vydáno závazné stanovisko bez podmínek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 02 Znojmo,vydaného dne 11.5.2017, pod
ev.č.: HSBM-10-56-2/7-POKŘ-2017.
6. Bylo vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v
Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, vydaného dne 22.5.2017, pod č.j.: KHSJM 27722/2017/ZN/HOK
s podmínkami:
1. Veškeré použité výrobky a materiály pro přeložku vodovodu budou v souladu s vyhláškou č.
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou
a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Na KHS JmK bude předložen rozbor vody v kráceném rozsahu z přeložené části vodovodu
dle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
3. Výše uvedené náležitosti budou doloženy na KHS JmK se žádostí o vydání závazného
stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu.
7.

Před zahájením výkopových prací zajistí žadatel vytyčení všech podzemních
inženýrských sítí a provedou taková opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení a poškození.

8. Přebytečná nekulturní zemina z výkopových prací a neupotřebitelný materiál ze stavby budou
odváženy na skládku, která má v provozním řádu schváleném správním orgánem na úseku
odpadového hospodářství, povoleno zneškodňování tohoto odpadu.
9. Před zahájením stavby musí žadatel zajistit vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Protokol o vytýčení bude předložen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby. Další povinnosti a odpovědnost stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou v § 152
stavebního zákona.
12. Stavební objekt Místní komunikace – lokalita „Pérka“, Jezeřany-Maršovice vyžaduje stavební
povolení, které vydá speciální stavební úřad Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy.
K žádosti o stavební povolení bude přiloženo územní rozhodnutí v právní moci a souhlas
obecného stavebního úřadu k vydání stavebního povolení povolení speciálním stavebním úřadem.
Žádost o stavební povolení musí splńovat náležitosti § 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Zejména doklady prokazující jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou a závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo
jiné doklady vyžadoané zvláštními předpisy. Žádost bude předložena speciálnímu stavebnímu
úřadu na formuláři, který je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákna ve věcech stavebního řádu. Projektová
dokumentace bude vypracována nebo ověřena, orazítkována a podepsána (každý jeho výkres,
včetně desek) orpávněným projektantem pro dopravní stavby a bude obsahovat vyhláškou č.
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499/2006 Sb. o dokumentaci staveb požadované náležitosti.
Stavební objekt Obec Jezeřany-Maršovice, rozšíření splaškové kanalizace – lokalita „Pérka“
podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o stavbu vodního díla, vyžadují stavebního povolení od
příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí).
K žádosti o vydání stavebního (vodoprávního) povolení budou předloženy doklady dle vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, na
kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, je Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice
1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, IČ: 00292931.

Odůvodnění
Dne 1.6.2017 podala Obec Jezeřany-Maršovice, se sídlem Jezeřany-Maršovice 1, 671 75
Loděnice u Moravského Krumlova , IČ: 00292931, zastoupené společností Vodárenská akciová
společnost, a.s., Divize Znojmo, se sídlem Kotkova 20, 670 25 Znojmo, IČ: 49455842, žádost o
vydání rozhodnutí o umístění stavby „Obec Jezeřany-Maršovice, rozšíření splaškové kanalizace –
lokalita „Péra“ a Místní komunikace – lokalita „Pérka“, Jezeřany-Maršovice“ na pozemku p.č.
1491/1 v k.ú. Jezeřany.
Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.
V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 22.6.2017 zahájení územního
řízení o umístění stavby účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební
úřad od ústního jednání a zároveň stanovil lhůtu 15 dnů od obdržení oznámení, do kdy mohou
účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. V této lhůtě neuplatnili
účastníci řízení žádné námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je
v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je tedy v souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
přepisů.
Záměr je dle ustanovení § 90 písm. d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu a dle ustanovení § 90 písm. e) stavebního zákona v souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže
uvedená závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a další doklady:
- projektová dokumentace ověřené autorizovanou osobou (Ing. Libor Pivnička, autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1000397)
- plná moc
- výpis z katastru nemovitostí opatřený dálkovým přístupem
- stanovisko: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, nám. Klášterní
125, 672 11 Moravský Krumlov, ze dne 2.5.2017, pod č.j.: MUMK 8671/2017
- vyjádření: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, nám. Klášterní 125,
672 11 Moravský Krumlov, ze dne 3.5.2017, pod č.j.: MUMK 8513/2017
- závazné stanovisko: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo,
Pražská 3198/83, 669 02 Znojmo, ze dne 11.5.2017, pod ev.č.: HSBM-10-56-2/7-POKŘ-2017
- závazné stanovisko: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
Jeřábkova 4, 602 00 Brno, vydaného dne 22.5.2017, pod č.j.: KHSJM 27722/2017/ZN/HOK
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-

-

vyjádření: CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 27.3.2017, pod č.j.:
572545/17
vyjádření: CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 20.4.2017, pod č.j.:
593430/17
vyjádření: E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor, Budějovická 107, 390 02 Tábor, ze dne
12.4.2017, pod zn.: M18416-16172149
vyjádření: E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8A, 669 02 Znojmo, ze dne
12.5.2017, pod zn.: M40715-16177032
stanovisko: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25
Znojmo, ze dne 18.4.2017, pod č.j.: 932/15/17
stanovisko: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25
Znojmo, ze dne 5.5.2017, pod č.j.: 1139/15/17
stanovisko: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne
19.4.2017, pod zn.: 5001483177
stanovisko: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne
16.5.2017, pod zn.: 5001498168

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě
toto právní postavení přísluší:
- Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):
Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě):
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci pozemků p.č. st. 77, st. 78, st. 79, st. 80, 2424, st. 83, st. 84/1, st. 84/2, st. 85, st. 86, st. 87, st.
88, st. 101/1, st. 101/3, 1491/30, st. 102/2, 44, st. 100/1, st. 100/2, st. 100/3, st. 100/4, st. 100/5, 2470,
47, st. 97/2, 1491/27, st. 94, st. 93, 53, st. 90, st. 89/4, st. 89/3, st. 64, st. 67/2, st. 68, st. 112, st. 70, st.
71, st. 72, st. 73, st. 75, st. 76 v k.ú. Jezeřany
E.ON Servisní., RCDS Tábor , Budějovická 107, 390 02 Tábor
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Účastníkům řízení byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním
rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž byli poučeni v oznámení
o zahájení řízení. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl podle § 79 a 92
stavebního zákona o změně využití území tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, podáním u zdejšího stavebního
úřadu. Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení žadateli do vlastních
rukou, ostatním účastníkům vyvěšením na úřední desce. Odvolání lze dle § 82 odst. 1 správního řádu
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen
proti odůvodnění je nepřípustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti
uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel
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rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání 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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad 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 také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby
podle § 15 a 16 stavebního zákona, stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Ing. Petr Šťastný
vedoucí odboru výstavby a ÚP
„otisk úředního razítka“
Doručí se:
Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):
Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě):
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci pozemků p.č. st. 77, st. 78, st. 79, st. 80, 2424, st. 83, st. 84/1, st. 84/2, st. 85, st. 86, st. 87, st.
88, st. 101/1, st. 101/3, 1491/30, st. 102/2, 44, st. 100/1, st. 100/2, st. 100/3, st. 100/4, st. 100/5, 2470,
47, st. 97/2, 1491/27, st. 94, st. 93, 53, st. 90, st. 89/4, st. 89/3, st. 64, st. 67/2, st. 68, st. 112, st. 70, st.
71, st. 72, st. 73, st. 75, st. 76 v k.ú. Jezeřany
E.ON Servisní., RCDS Tábor , Budějovická 107, 390 02 Tábor
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Dotčené orgány (jednotlivě dle § 87 odst. 1 SZ):
HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 03 Znojmo
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský
Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský
Krumlov
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Moravský Krumlov a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na www.mkrumlov.cz ).
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkový přístupem dne:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

