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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Miroslavi, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.5.2012 podala
Obec Hostěradice, IČ 00292834, Hostěradice, 671 71 Hostěradice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
„ prodloužení veřejné splaškové kanalizace a vodovodu Hostěradice „

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3028/4, 9146/11, p.č.st. 182 v katastrálním území Hostěradice na
Moravě.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o prodloužení veřejné splaškové kanalizace a vodovodu Hostěradice.
Umístění stavby na pozemku:
-

Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 3028/4, 9146/11, p.č.st. 182 v katastrálním území
Hostěradice na Moravě.
Určení prostorového řešení stavby:
Dle dokumentace stavby zpracované Ing. Vladimírem Foučkem, ČKAIT 1003636.
Popis stavby:
Záměrem investora je provést prodloužení veřejného vodovodu a veřejné splaškové kanalizace pro
možnost napojení nových RD.
Prodloužení splaškové kanalizace
Splašková kanalizace je napojena na stávající kanalizační síť v obci. Napojení je navrženo do stávající
revizní kanalizační šachty u které budou provedeny stavební úpravy. Napojení potrubí bude do dna
stávající revizní šachty. Stávající dno šachty bude nahrazeno novým dnem s upraveným žlábkem tak, aby
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žlábek byl proveden i ze směru připojení nové trasy kanalizace. Nová kanalizace je navržena
z kanalizačního potrubí PP DN 250. Revizní šachty jsou navrženy betonové s litinovými stupadly.
Stupadla budou opatřena protikorozní úpravou povrchu. Vrch šachty bude opatřen litinovým poklopem
s rámem.
Délka trasy

139 m

Revizní kanalizační šachty

5 ks

Obnova stávající šachty

1 ks

Prodloužení veřejného vodovodu
Prodloužený vodovod bude napojen na stávající veřejný vodovod PVC D110 v místě stávajícího
podzemního požárního vodovodu. Na stávajícím veřejném vodovodu bude proveden výřez potrubí a bude
zde vsazen nový T kus 100/80 pro napojení nového vodovodu.
V místě napojení bude nový úsek veřejného vodovodu oddělen zemním šoupětem DN 80 s ovládací
teleskopickou soupravou. Na novém úseku veřejného vodovodu bude v nejvyšším místě potrubí osazen
podzemní požární hydrant. Na konci prodlouženého vodovodu bude rovněž osazen podzemní požární
hydrant DN 80 sloužící k odkalení potrubí.
Délka trasy

132,20 m

Podzemní požární hydranty

2 ks

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 odst. 1
a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření:
1.

Stavba bude umístěna dle projektové dokumentace ověřené autorizovanou osobou (Ing. Vladimír
Fouček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003636), 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 Miroslav, odbor výstavby a
životního prostředí.
2. Bude respektováno vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic,a.s. ze dne 11.11.2011 pod
č.j. 172450/11.
Dojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) společnosti
Telefónica.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami.
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo PVSEK A NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
přístupu k SEK.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení.
Stavebník není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani
měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
Platnost vyjádření končí dne 11.11.2013.
3. Technické služby Hostěradice, p. o. vydala dne 15. 5. 2012 vyjádření k prodloužení IS za podmínky,
že prodloužení IS bude provedeno odbornou firmou.
4. Bude respektováno vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o. ze dne 24.5.2012 pod zn.M18531Z051216713.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
-nadzemní vedení NN
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- podzemní vedení NN
Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční
soustavy v provozování ECZR ve smyslu § 46 odst. 11 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým
proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
-zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytující se v zájmovém území
-respektování ochranného pásma ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a
postupováno dle ČSN 343108 při umísťování objektů
-neporušení stability podpěrných bodů u křížení nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení
-objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond. Vytýčení kabelů zajistí p. Iran – tel. 238373.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nenachází žádné zařízení v provozování E. ON Česká
republika, s.r.o.
Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 23. 5. 2013.
5. Bude respektováno vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s. ze dne 15.5.2012 pod zn. 5000628992.
Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke střetu se stávajícím plynárenským zařízením ve správě
JMP, a.s., které je chráněno ochranným pásmem.
Budou respektovány následující podmínky:
- Před zahájením zemních prací požadujeme vytýčení plynárenského zařízení
- Bez vytýčení nesmí být zemní práce zahájeny
- Požadujeme zachování stávajícího krytí plynovodu a přípojek a dodržení ČSN 736005 tab. 1 a 2
- Základy oplocení, základové patky, sloupky a jiné stavební objekty pevně spojené se zemí požadujme
situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení – ve vzdálenosti min. 1 m od vytýčeného
plynovodu
- Požadujeme umožnění trvalého přístupu k HUP z veřejné parcely
- -při výstavbě základu oplocení požadujeme respektovat ochranné pásmo STL přípojky a plynovodu
- Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle z. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení:
- Za stavební činnosti se považují všechny činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení
- bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 – tab. 8, z.č. 458/2000 Sb.
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.
Toto stanovisko platí 12 měsíců ode dne jeho vydání.
6. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí vydal dne 16. 5. 2012 pod č. j. MUMK
8428/2012 vyjádření:
 Orgán vodního hospodářství
Protože se v případě prodloužení kanalizace a vodovodu jedná podle § 55 zákona č. 254/2001
Sb., o stavby vodních děl, musí stavebník o vydání stavebního povolení požádat příslušný
vodoprávní úřad. K žádosti o vydání stavebního 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.
 Státní správa ochrany přírody
K předloženému projektu nemáme připomínky. Při provádění prací je nutné dbát dle § 5 odst.
3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, obecné ochrany rostlin a živočichů.
Pokud by výstavbou došlo k dotčení dřevin rostoucích mimo les, je nutno postupovat ve
smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a § 8 vyhl. č. 395/1992 Sb.
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Státní správa lesů
Nevyjadřujeme se, dle předložené dokumentace se projekt netýká pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
Orgán ochrany ovzduší
Při provádění vlastních prací na stavbě kanalizace a vodovodu (prašnost při použití techniky)
je stavebník povinen řídit se ustanoveními dle § 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
Orgán ochrany ZPF
Dle předložené dokumentace povede liniová stavba přes dvě parcely v ochraně ZPF (druh
pozemku orná půda). Stavba se uskuteční dle platné ÚPD v zastavěném území obce, není
předmětem souhlasu s návrhem vedení trasy podle § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu. Při stavbě dojde k dočasnému záboru do 1 roku, bude
postupováno tak, jak je uvedeno ve „ Stanovení podmínek pro přípravu stavby „ pod písm. d)
Souhrnné technické zprávy předložené dokumentace, tzn. předem skrytá kulturní vrstva půdy
v pásu stavby na pozemcích v ochraně zemědělského půdního fondu bude navrácena do
původního stavu. Předmětná stavba bude na pozemcích vedených v ochraně ZPF ukončena
od počátku prací nejpozději do 1 roku včetně uvedení půdy do původního stavu. Pracemi při
budování stavby dojde k dotčení pozemků v ochraně ZPF, je třeba řídit se zásadami ochrany
ZPF uvedenými v § 8 a § 4 zákona.
Odd. odpadového hospodářství
K předloženému projektu nemá odd. odpadového hospodářství žádné připomínky. Při
samotné realizaci stavby požadujeme, aby bylo s vyprodukovanými odpady nakládáno
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů.
Státní správa myslivosti
K plánované akci nemáme připomínek. Nedojde k dotčení zájmu hájených zákonem č.
499/2001 Sb., o myslivosti.
Státní správa rybářství
Nevyjadřujeme se, dle projektové dokumentace nedojde k dotčení zájmu hájených zákonem
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hostěradice, IČ 00292834, 671 71 Hostěradice

Odůvodnění:
Dne 17. 5. 2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ prodloužení veřejné
splaškové kanalizace a vodovodu Hostěradice „ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3028/4, 9146/11,
p.č.st. 182 v katastrálním území Hostěradice na Moravě.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.6.2012, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.
Současně vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistili na vhodném místě vyvěšení informace o
svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Informace o vyvěšení informace
byla zjištěna při místním šetření dne 26. 6. 2012.
Zároveň upozornil, že dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou předložit závazná
stanoviska a uplatnit své námitky a připomínky nejpozději u tohoto jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Miroslav dne 21. 5. 2012 a zveřejněno rovněž
dálkovým přístupem dne 21. 5. 2012.
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Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Hostěradice. Záměr stavby je
umísťován na pozemku nacházející se dle platného územního plánu obce Hostěradice v zastavěném
území, v ploše pro bydlení, určené především pro individuální bydlení v izolovaných rodinných domech.
Jsou zde přípustné obvyklé činnosti a děje a zařízení pro bydlení hromadné a individuální, garážování a
parkování osobních vozidel, veřejnou i soukromou zeleň, technické vybavení. Pozemky, na nichž je
navrhovaná stavba umístěna, jsou vedeny jako ostatní plocha.
Stavba nezasahuje do ochranných pásem lesních porostů, dané území neslouží k rekreačním účelům
a nevyskytují se v něm řádné architektonické a památkově chráněné objekty. V dané lokalitě není
evidován žádný dobývací prostor.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní
stanoviska předložená k návrhu.
Stavební úřad v územním řízení posuzoval záměr žadatele v souladu s § 90 odst. a) až e)
stavebního zákona tj. s vydanou ÚPD, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, se stanovisky dotčených
orgánů, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ust. § 90 stavebního zákona a shledal, že její
umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým
požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území i předpisy, které stanoví
hygienické a protipožární podmínky. K záměru nebyly uplatněny žádné připomínky.
Stavební úřad prověřil výše uvedenou žádost a ostatní podklady v rámci územního řízení a
provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů
všech účastníků řízení a uvedl rozhodnutí do souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a
stanovil podmínky pro umístění stavby.
Okruh účastníků územního řízení o umístění stavby vymezuje § 85 stavebního zákona,
účastníkem územního řízení o umístění stavby je žadatel, obec, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, dále vlastník pozemků nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám, pozemkům, stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků bytových jednotek, podle
zvláštních právních předpisů.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním
řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést
stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu.
Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném
územním řízení v předmětné věci, jak je uvedeno v seznamu tohoto rozhodnutí.
Účastníky územního řízení podle stavebního zákona jsou:
1. podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
–žadatelé – Obec Hostěradice, IČ 00292834, 671 71 Hostěradice
2. podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
- Obec Hostěradice, 671 71
3. podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Účastníci veřejnou vyhláškou:
-Pavel Balík, Hostěradice č. p. 461, 671 71 Hostěradice
-Erika Balíková, Hostěradice č. p. 461, 671 71 Hostěradice
-Marek Lapeš, Hostěradice č. p. 79, 671 71 Hostěradice
-Radek Lapeš, Hostěradice č. p. 79, 671 71 Hostěradice
-Veronika Řezáčová, Stošíkovice na Louce č. p. 54, 671 61 Prosiměřice
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-Erik Frank, Hostěradice č. p. 432, 671 71 Hostěradice
-Jiřina Franková, Hostěradice č.p.,432, 671 71 Hostěradice
-Vladimír Povolný, Hostěradice č. p. 59, 671 71 Hostěradice
-Pavel Povolný, Josefy Faimonové č. p.2222/3, 628 00 Brno
-Hynek Frank, Hostěradice č. p. 432, 671 71 Hostěradice
-Roman Schauer, Hostěradice č. p. 502, 671 71 Hostěradice
-Mgr. Ivana Schaurová,Hostěradice č. p. 502, 671 71 Hostěradice
4. podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
- účastníci veřejnou vyhláškou:
-Pavel Balík, Hostěradice č. p. 461, 671 71 Hostěradice
-Erika Balíková, Hostěradice č. p. 461, 671 71 Hostěradice
-Marek Lapeš, Hostěradice č. p. 79, 671 71 Hostěradice
-Radek Lapeš, Hostěradice č. p. 79, 671 71 Hostěradice
-Veronika Řezáčová, Stošíkovice na Louce č. p. 54, 671 61 Prosiměřice
-Erik Frank, Hostěradice č. p. 432, 671 71 Hostěradice
-Jiřina Franková, Hostěradice č.p.,432, 671 71 Hostěradice
-Vladimír Povolný, Hostěradice č. p. 59, 671 71 Hostěradice
-Pavel Povolný, Josefy Faimonové č. p.2222/3, 628 00 Brno
-Hynek Frank, Hostěradice č. p. 432, 671 71 Hostěradice
-Roman Schauer, Hostěradice č. p. 502, 671 71 Hostěradice
-Mgr. Ivana Schaurová, Hostěradice č. p. 502, 671 71 Hostěradice
-E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo,
Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo, IDDS: 3534cwz
-Technické služby Hostěradice, p. o., 671 71, IDDS: sgzk9xr
-Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IDDS: yhscfc9
-Telefónica Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, 602 00 Brno, IDDS: d79ch2h
-Správa a údržba silnic Jmk, oblast Znojmo, IDDS: k3nk8e7

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Vyjádření účastníků řízení byla zakomponována do podmínek rozhodnutí.
.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem,
popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miluše Olivová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Miroslav

„Otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Miroslav a Obecního úřadu Hostěradice.
Poslední den lhůty je dnem doručení.
Toto rozhodnutí musí být dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Miroslav, po dobu, jak je výše uvedeno.
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Zveřejněno dálkovým přístupem dne 28.6.2012.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovené podle pol. 18 písm. a) ve výši 1000,-Kč a pol. 20 písm.a) ve výši 100,- Kč,
sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 27. 6. 2012 pod č. dokladu 111996.

Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky) podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):

1. Obec Hostěradice, IČ 00292834, 671 71 Hostěradice
Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Účastníci veřejnou vyhláškou:
2. Pavel Balík, Hostěradice č. p. 461, 671 71 Hostěradice
3. Erika Balíková, Hostěradice č. p. 461, 671 71 Hostěradice
4. Marek Lapeš, Hostěradice č. p. 79, 671 71 Hostěradice
5. Radek Lapeš, Hostěradice č. p. 79, 671 71 Hostěradice
7. Veronika Řezáčová, Stošíkovice na Louce č. p. 54, 671 61 Prosiměřice
8.Erik Frank, Hostěradice č. p. 432, 671 71 Hostěradice
9.Jiřina Franková, Hostěradice č.p.,432, 671 71 Hostěradice
10. Vladimír Povolný, Hostěradice č. p. 59, 671 71 Hostěradice
11. Pavel Povolný, Josefy Faimonové č. p.2222/3, 628 00 Brno
12. Hynek Frank, Hostěradice č. p. 432, 671 71 Hostěradice
13. Roman Schauer, Hostěradice č. p. 502, 671 71 Hostěradice
14. Mgr. Ivana Schaurová,Hostěradice č. p. 502, 671 71 Hostěradice
15. E. ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
16. Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
17. Technické služby Hostěradice p. o., IDDS: sgzk9xr
18. Telefónica Czech Republic,a.s., IDDS: d79ch2h
19. Správa a údržba silnic Jmk, oblast Znojmo, IDDS: k3nk8e7
Dotčené orgány (jednotlivě):
20. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
21. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, IDDS: sb4bcpy
22. Městský úřad Miroslav-Mgr. Ilona Krupicová, kancelář tajemníka, nám. Svobody č. p. 1/1, 671 72 Miroslav
23. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, IDDS:jaaai36

