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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Bořetice, IČO 283037, Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice, 

kterou zastupuje AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty č.p. 291/27, 690 06  

Břeclav 

(dále jen "žadatel") dne 17.9.2019 podal a dne 9.1.2020 doplnil žádost o vydání územního rozhodnutí 

o umístění stavby: 

Bořetice - infrastruktura, Záhumenice - Příhon 

 

na pozemcích parc. č. 133/1, 133/141, 136/3, 136/5, 1491/3, 1598/58, 1598/96, 1598/106, 1598/107, 

1598/108, 1598/138, 1598/140, 1598/141, 1598/154, 1598/155, 1618/18, 1627/1, 1627/3, 1630/5, 

1630/16, 1630/40, 1630/46, 1630/47, 1630/49, 1636/6, 1636/26, 1636/27, 1636/28, 1636/29, 1636/30, 

2485, 2495/1, 2495/11, 2495/12, 2951/13 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí. Uvedeným dnem 

bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- Projektová dokumentace řeší výstavbu technické a dopravní infrastruktury v lokalitě budoucí 

zástavby rodinných domů v lokalitě Záhumenice - Příhon v k. ú. Bořetice. Jsou navrženy příjezdové 

komunikace, které budou vedeny jako místní komunikace. Současně s komunikací a chodníky jsou 

navrženy ostatní sítě TI, které si vyžádal investor pro zajištění přísunu energií a médií pro budoucí 

zástavbu RD v dané lokalitě. Jedná se o vodovodní řad, plynovodní řad, kanalizační řad - splaškový 

a dešťový, kabelové vedení rozvodů NN, kabelové vedení rozvodů VO včetně svítidel. Součástí PD 

je také vybudování přípojek jednotlivých sítí TI. Součástí PD je také uložení chrániček pod 

komunikaci pro protažení patřičných přípojek a centrálních rozvodů sítí TI. 

- SO 01 - Komunikace a chodníky: Veškeré komunikace jsou navrženy s povrchem z asfaltu 

silničního, parkovací stání je navrženo ze zámkové dlažby tl. 80mm, chodníky jsou ze zámkové 

dlažby tl. 80 a 60 mm s vloženými varovnými a signálními pásy, které budou také součástí přejezdů 

přes chodníky a především součástí míst pro přecházení, které jsou navrženy 3 - MPP1, MPP2 a 

MPP3. Předmětná dokumentace řeší umístění komunikací, chodníků a parkovacích stání do 

pozemků. Podrobné řešení vjezdů, přejezdů přes chodník, a především míst pro přecházení včetně 

osvětlení bude řešeno v dalším stupni PD.  

- Komunikace místní - Větev Z1: š. 5500 mm, dl. 362,10 m - dvoupruhová, obousměrná, chodníky - 

jednostranné - šířka 1500mm, parkovací stání - podélné, jednostranné - šířky 2000mm, celkový 

počet stání - 24 - délka stání 6750mm  

- Komunikace obslužná - Větev OZ1: š. 3000 mm, dl. 306,30 m - jednopruhová, jednosměrná, 

chodníky - nejsou obsaženy, parkovací stání - není obsaženo. Komunikace je navržena pouze z 

důvodu uložení navržené kanalizace splaškové z důvodu provádění nutné údržby. 

- SO 02 - Kanalizace splašková: Potrubí je z materiálu PP MASTER SN 12, DN 250 plnostěnné a je v 

lomových bodech osazeno prefabrikovanými betonovými šachtami s LT poklopy.  
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- Větev BZ1: PP MASTER DN 250, SN 12 délka 223,80 m. Jedná se o splaškovou kanalizaci, která 

bude napojena na nově navrhovanou stoku splaškové kanalizace s označením STOKA B, PP DN 

300 a to do vložené šachty Š B 15a. Tuto novou kanalizační síť zpracovává společnost VK CAD 

Vysoké Mýto v rámci vypracování a návrhu kanalizační sítě splaškových vod a ČOV v obci 

Bořetice. Ukončení splaškové kanalizace Větev BZ1, která je navržena v rámci předložené PD, je 

řešeno koncovou šachtou v komunikaci na konci daného řadu. Potrubí bude ukládáno na pískové 

lože tl. 100 mm z písku fr. 0-4 mm. Pod tímto ložem bude provedeno oddrenážování základové 

spáry rýhy drenážním potrubím PVC FLEXI DN 65 s obsypem z kameniva těženého fr 8-16 mm v 

tl. 100 mm. Čerpání bude prováděno po jednotlivých pracovních krocích dle dispozic 

stavbyvedoucího. Potrubí bude posléze obsypáno kamenivem těženým fr. 0-4 mm maximálně 300 

mm nad korunu potrubí PP MASTER SN 12, DN 250. Zbylá část rýhy bude zasypána kamenivem 

těženým fr. 0-4 mm dle vzorových příčných řezů v situaci na umístění potrubí. Na trase kanalizace 

jsou v lomových bodech osazeny šachty. Jedná se o prefabrikované šachty, které budou osazeny na 

podkladní lože z betonu C 12/15 tl. 100 mm. Jednotlivé dílce budou na sebe ukládány s těsněním. 

Poklopy jsou navrženy se zatížením D 400 - 40t, jsou typu BEGU bez odvětrání. Součástí jsou také 

domovní přípojky, které jsou napojeny do vložených odboček v hlavním řadu. Ukládání odboček do 

rýhy je řešeno jako hlavní řad jen bez drenážního potrubí. Potrubí přípojek je také PP MASTER, DN 

150. Potrubí přípojek bude uloženo do lože tl. 100 mm a obsypáno taktéž kamenivem těženým fr. 0-

4 mm po celé výšce výkopu. Délky jednotlivých přípojek jsou voleny s ohledem na umístění jejich 

napojení, a to vždy za obrubníky komunikace, respektive chodníku. Odtok z této kanalizace není 

doposud zajištěn z důvodu právě probíhajících projekčních prací na vybudování ČOV a splaškové 

kanalizace v obci, proto veškeré budoucí budované rodinné domy nebudou prozatím připojeny na 

tento řad, ale budou mít svou vlastní jímku na vyvážení situovanou tak, aby po zprovoznění, 

respektive vybudování ČOV a kanalizace splaškové, bylo možno RD napojit na přípojky splaškové 

kanalizace. V případě, že bude vybudována ČOV a splašková kanalizace v obci dříve, než dojde k 

vybudování daného záměru, budou na tyto přípojky napojeny budoucí RD ihned bez nutnosti zřízení 

jímek na vyvážení splaškových vod. 

- SO 02 - Kanalizace dešťová: Potrubí je z materiálu PP MASTER SN 12, DN 300 plnostěnné a je v 

lomových bodech osazeno prefabrikovanými betonovými šachtami s LT poklopy.  

- Větev BD1: PP MASTER DN 300, SN 12 334,80 m. Jedná se o dešťovou kanalizaci, která bude 

napojena výtokovým objektem na stávající recipient na parcele č.: 2951/13. Ukončení této 

kanalizace je řešeno koncovou šachtou v komunikaci. Potrubí bude ukládáno na pískové lože tl. 100 

mm z písku fr. 0-4 mm. Pod tímto ložem bude provedeno oddrenážování základové spáry rýhy 

drenážním potrubím PVC FLEXI DN 65 s obsypem z kameniva těženého fr 8- 16mm v tl. 100mm. 

Čerpání bude prováděno po jednotlivých pracovních krocích dle dispozic stavbyvedoucího. Potrubí 

bude posléze obsypáno kamenivem těženým fr. 0- 4 mm maximálně 300mm nad korunu potrubí PP 

MASTER SN 12, DN 300. Zbylá část rýhy bude zasypána kamenivem těženým fr. 0-4mm dle 

vzorových příčných řezů v situaci na umístění potrubí. Na trase kanalizace jsou v lomových bodech 

osazeny šachty. Jedná se o prefabrikované šachty, které budou osazeny na podkladní lože z betonu C 

12/15 tl. 100 mm. Jednotlivé dílce budou na sebe ukládány s těsněním. Poklopy jsou navrženy se 

zatížením D 400 - 40t, jsou typu BEGU s odvětráním. Součástí jsou také přípojky pro uliční dešťové 

vpusti, které budou odvádět srážkové vody pouze z komunikací a chodníků. Na kanalizaci jsou 

umístěny také přípojky pro jednotlivé RD. Jedná se o přípojky dešťových vod. Do této kanalizace 

nebudou primárně dešťové vody spadlé na jednotlivé parcely stavebníků a budoucích RD 

vypouštěny v celém objemu i přes to. Jedná se, v podstatě, pouze o rezervní připojení jako potrubí 

bezpečnostních přelivů ze vsakovacích jímek nebo jímek retenčních po překročení jejich kapacity 

pouze v případě nadměrných srážkových úhrnů. Veškeré srážkové vody z budoucích nemovitostí 

budou vsakovány nebo jímány v retenčních nádržích u jednotlivých RD a budou, v případě jímání, 

využívány k zálivce travnatých ploch pozemků investora, popřípadě dle rozvahy investora pro 

potřeby provozu RD jako sekundární zdroje dodávané vody do RD - užitkové vody. Do dešťové 

stoky budou napojeny primárně jednotlivé uliční vpusti (UV). Napojení jednotlivých UV bude 

řešeno do vložených odboček v hlavním řadu. Ukládání přípojek UV do rýhy je řešeno jako hlavní 

řad jen bez drenážního potrubí. Potrubí přípojek je také PP MASTER, DN 150. Potrubí přípojek 

bude uloženo do lože tl. 100 mm a obsypáno taktéž kamenivem těženým fr. 0-4 mm po celé výšce 

výkopu. Délky jednotlivých přípojek jsou voleny s ohledem na umístění jejich napojení na UV. 

- Kanalizace větev D2 bude napojena jako pravobřežní napojení do vodního toku „Járek“ (IDVT 

10193828), ČHP 4-17-01-0420-0-00 v řkm cca 0,600 v místech znázorněných v situaci. Stávající tok 
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není nyní opevněn. V místě napojení bude provedena úprava opevnění dle předložených řezů a 

situací a to proto, aby vlivem působení erozních vlivů protékající vody v korytě toku a především 

vytékající dešťové vody z dané lokality nově budované infrastruktury tímto výustním objektem 

nedošlo k porušení stability koryta. Jedná se o opevnění z LK jako rovnaniny a dlažby do betonu 

včetně nezbytného obetonování vyústění potrubí daného řadu do vodního toku v rozsahu patrném z 

grafické přílohy PD. Niveleta koryta nebude měněna. Úprava nivelety dna v místě nově navrženého 

opevněné bude provedena do zaměřené, respektive stávající niveleta dna, jelikož se jedná o tok 

neupravený. To znamená, že v daném místě nebude provedeno žádné odtěžení dnových nánosů, ale 

dojde pouze k úpravě profilu koryta do navrženého, a tudíž stávajícího stavu. Na takto upravené dno 

bude navazovat opevnění břehů koryta ve sklonu 1:1,5, kde tento sklon odpovídá stávajícímu sklonu 

břehových hran koryta v daném místě - stávající sklon se pohybuje vlivem zbytnělých drnových 

porostů převislých na břehových hranách v rozmezí od sklonu 1:1,3 do 1:1,5. Tedy, veškerá 

navržená úprava koryta je osazena do nivelety stávajícího dna koryta včetně šířkového uspořádání 

lichoběžníkového tvaru koryta daného toku s úpravou sklonu břehových hran do navrženého a v 

podstatě stávajícího sklonu, který je 1:1,5. 

- SO 04 - Vodovod: Potrubí je z materiálu PE100-d110-SDR 11 a je osazeno podzemními a jedním 

nadzemním hydrantem. Přesná poloha bude určena až v dalším stupni PD - DSP. 

- Vodovodní řady jsou: 

- Řad BV1 PE100-D110-SDR11 484,65 m 

- Řad BV1-0 PE100-D110-SDR11 87,00 m 

- Navržené potrubí vodovodního řadu je z materiálu PE100-D110-SDR11. Napojení je provedeno na 

stávající řad PVC DN 110 v komunikaci na parcele č.: 1598/141, kde bude napojeno nové vedení 

pomocí vloženého T kusu a sekčního šoupěte. Na tomto novém vedení budou osazeny 2 podzemní a 

1 nadzemní hydrant. 

- Jedná se o vybudování nového vodovodního řadu PE100-D110-SDR11. Přes stávající komunikaci 

bude potrubí uloženo v chráničce PVC KG DN 200, SN 8. Dále je potrubí uloženo v travnatém pásu, 

respektive pod chodníkem, případně pod komunikaci - přechodové uzly. Současně bude vybudován 

nový propojovací řad BV1- O, který bude zokruhovávat stávající řady a také nově navržený BV1. 

Napojení nového řadu zokruhovávajícího stávající potrubí vodovodních řadů bude napojen na hlavní 

silnici na parcele č.: 133/1 na stávající řad PVC DN 110 výřezem potrubí a vložením T kusu a 

sekčního šoupěte, řad bude pokračovat pod silnicí 11/421, kde tento řad bude uložen ve stávající 

chráničce PVC DN 160, která byla pod komunikaci uložena v rámci provádění prací na průtahu obcí 

bez zásahu do konstrukce vozovky, dále bude tento řad pokračovat mimo průjezdný profil místní 

komunikace až k napojení nové větve komunikace na parcele č.: 1598/106, kde se bude napojovat na 

nový vodovodní řad BV1, kterým bude celá lokalita zpruhována - viz situace. 

- Potrubí bude ukládáno do rýhy na lože z kameniva těženého fr. 0-4mm tl. 100mm, které bude 

uloženo na drenážní vrstvě. Oddrenážování základové spáry rýhy bude provedeno drenážním 

potrubím PVC FLEXI DN 65 s obsypem z kameniva těženého fr 8-16mm v tl. 100mm. Čerpání 

bude prováděno po jednotlivých pracovních krocích dle dispozic stavbyvedoucího. Potrubí bude 

posléze obsypáno kamenivem těženým fr. 0-4mm maximálně 300mm nad korunu potrubí. Zbytek 

rýhy bude dosypán kamenivem těženým fr. 0-4mm a horní líc bude upraven dle vzorových příčných 

řezů. Při napojení nebo změně směru potrubí budou v náporových bodech zřízeny opěrné bloky 

potrubí z betonu třídy C 12/15. Po provedení kompletní montáže potrubí se provede tlaková zkouška 

potrubí a následná desinfekce, kde budou po tomto kroku odebrány vzorky na rozbor kvality vody 

akreditovanou laboratoří. 

- Součástí stavby je také vybudování vodovodních přípojek k budoucím RD. Jedná se o provedení 

navrtání a osazení navrtávacího pasu se zemní soupravou a LT poklopem. Potrubí přípojky je 

PE100-D32-SDR11 a je po celé délce až po vodoměrnou šachtu uloženo v chráničce KOPOFLEX 

DN 75. Ukončení přípojky je řešeno vsazením vodoměrné šachty kruhové o průměru 1200 mm a 

výšce 1500 mm s vloženým komínkem o průměru 600 mm osazeným uzavíratelným poklopem LT. 

V šachtě budou osazena stupadla. Celá VŠ bude založena na betonové desce v otevřené stavební 

jámě. Zásyp rýhy a obsyp potrubí je totožný s hlavním řadem, kde budou vynechány drenážní 

vrstvy. Podrobné řešení vodovodního potrubí včetně vodovodních přípojek je patrno z grafické 

přílohy PD. 

- V místech napojení nových řadů budou osazeny tvarovky - sekční šoupata, kde rozpis tvarovek bude 

přesně popsán v dalším stupni PD - DSP. 
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- SO 05 - Plynovod: Stávající plynovod stl LPE 63 uložen na parcele č.: 1598/140, kde bude nový 

plynovodní řad napojen, a to novou větví PV1 z potrubí PE100-D63-SDR11 o celkové délce 

482,10m. Nový plynovod bude napojen na stávající plynovod přes balonovací pas HAKU - místo 

napojení označeno na výkrese. Na stávajícím plynovod bude navazovat nový stl plynovod PE 63x5,8 

mm, PE 100, SDR 11. Nový stl plynovod LPE 63 bude veden po dotčených pozemcích k 

jednotlivým RD. Plynovod stl LPE 63 bude veden v souběhu s ostatními vedeními podél vozovky 

před novými domy. Plynovod PE 63 bude veden v souběhu v souladu s ČSN 736005 cca 12m od 

přední zdi domů. V souběhu budou umístěny jednotlivá vedení sítí TI. Nad plynovodem bude uložen 

signalizační vodič o průřezu 2,5 mm2 a výstražná žlutá folie. Signalizační vodič bude začínat v místě 

napojení u T-kusu dn63/63/63a bude končit u odvzdušnění. Potrubí bude ukládáno do otevřeného 

výkopu šířky 0,8m stanovené ve výkrese uložení potrubí. Plynovod musí být uložen do pískového 

lože tl. 10 cm s obsypem stejného materiálu 20 cm nad potrubím, kde bude položena výstražná folie 

žluté barvy dle ČSN 73 6006. V místech armatur, lomů a na konci potrubí budou zabudovány 

orientační sloupky - dle TPG 700 24 - označování plynovodů a přípojek. 

- Délka plynovodu: dn 63x5,8mm, PE 100, SDR 11: 482,10 m. Počet odběrných míst: 25 RD 

- Připojení rodinných domků na nový stl plynovod dn63 bude provedeno pomocí navrtávacího T-kusu 

63/32. Přípojky plynu budou z plastových trubek Robust Pipe dn32x3 PE100, SDR11. Jednotlivé 

přípojky plynu budou ukončeny hlavním uzávěrem plynu KK25 v železobetonové skříni Drokos P02 

na hranici pozemku rodinných domků. Pro připojení rodinných domků na protější straně vozovky od 

plynovodu budou přípojky plynu vedeny pod komunikací vedeny v ochranné trubce LPE dn63 s 

přesahem 0,3m. Každý konec chráničky bude utěsněn gumovou manžetou DN63 firmy DISA. 

Plynovod uvnitř chráničky bude vystředěn pomocí objímek MF Mikro, h=8mm. Potrubí bude 

ukládáno do otevřeného výkopu šířky 0,8m stanovené ve výkrese uložení potrubí. Plynovod musí 

být uložen do pískového lože tl. 10 cm s obsypem stejného materiálu 20 cm nad potrubím, kde bude 

položena výstražná folie žluté barvy dle ČSN 73 6006. 

- SO 06 - Rozvody NN: Projektované kabelové vedení NN bude uložené na nově vzniklých parcelách 

v nové zástavbě. Nové objekty je nutné napojit na rozvodnou soustavu NN 400/230V, 50Hz. Nová 

síť NN bude napojena z nápojného budu na stávajícím sloupu NNA/N u trafostanice. Viz situace. 

- Přívod NN: u stávajícího sloupu NN/VN u trafostanice dle situace bude zřízena pojistková skříň RIS 

v pilíři. Tato pojistková skříň bude napojena z venkovního nadzemního vedení kabelem AYKY 

4x120. V pojistkové skříni budou 3 pojistkové sady ( pro každou stranu ulice jedna+ přívod). Zemní 

kabelové vedení AYKY 3x150 +70 od pilíře RIS bude v celé trase uložené v plastových chráničkách 

75/61. Kabel bude ukončen v přípojkové skříni na hranici pozemku objektu. Majitel objektu se 

napojí na pojistkový spodek v přípojkové skříni. Trasa zemního kabelového vedení je dána jeho 

polohou, nejmenší dovolenou vodorovnou vzdáleností od souběžných sítí, nejmenší svislou 

vzdáleností mezi křižujícími se sítěmi. Zemní kabelové vedení NN bude průběžně připojené na 

přípojkové skříně a bude uložené v terénu podél obrubníku a v přidružených prostorách místních 

komunikací. 

- SO 07 - Veřejné osvětlení: projektované kabelové vedení veřejného osvětlení bude uložené na nově 

vzniklých parcelách v nové zástavbě. Nově vzniklý chodník a komunikace je nutné osvětlit novým 

veřejným osvětlením, které bude napájeno z nápojného bodu u sloupu VO ze stávajících rozvodů 

VO - viz situace. Podél chodníku budou postaveny sadové stožáry se svítidly s LED technologií. 

Zemní kabelové vedení veřejného osvětlení bude v celé trase uložené v plastových chráničkách 

75/61. 

- Přeložka vedení VN: v PD je poznamenána také přeložka nadzemního vedení VN. Tato přeložka 

bude vyprojektována a také provedena samostatně a to společností RGV respektive EON. Na tuto 

přeložku bude samostatně zpracována PD, kterou zajistí investor stavby. Tato přeložka není 

předmětem předložené PD. 

 

 Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

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

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 

územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 

stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, 

úřední dny Po a St 7.30 - 17.00). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1630/19, 1630/20, 1630/28, 1630/31, 1630/33, 1630/35, 1630/38, 1630/45, 1630/48, 

1638/14, 1638/15, 1638/16 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí  

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

Roman Pláteník 

oprávněná úřední osoba 

  

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

ÚŘEDNÍ DESKA MěÚ 

 

Vyvěšeno dne: 21.01.2020    Sejmuto dne: .................................... 

 

ELEKTRONICKÁ DESKA MěÚ 

 

Vyvěšeno dne: 21.01.2020    Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Obdrží: 

účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou) 

1. Obec Bořetice, IDDS: jttbmr2 

 sídlo: Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

2. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9 

 sídlo: Kapusty č.p. 291/27, 690 06  Břeclav 6 

3. Pavel Kuchyňka, Bořetice č.p. 535, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

4. František Hrabal, Starohorská č.p. 822/10, 691 06  Velké Pavlovice 
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5. MVDr. Václav Hrabal, Hybešova č.p. 806/18, 693 01  Hustopeče u Brna 

6. František Kadlec, Bořetice č.p. 227, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

7. Stanislav Frolich, Bořetice č.p. 260, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

8. Zdeněk Kalus, K Hluku č.p. 153/4, 664 31  Lelekovice 

9. Michal Bureš, Bořetice č.p. 336, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

10. Josef Babáček, Bořetice č.p. 214, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

11. Petra Natálie Kuchyňková, Bořetice č.p. 488, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

12. Taťána Svatoňová, Bořetice č.p. 404, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

13. Zdeněk Kalus, K Hluku č.p. 153/4, 664 31  Lelekovice 

14. Pavel Šťavík, Bořetice č.p. 394, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

15. Lenka Kuchyňková, Bořetice č.p. 535, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

16. Jana Secká, Bořetice č.p. 516, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

17. Václav Michna, Bořetice č.p. 278, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

18. Ludmila Michnová, Bořetice č.p. 278, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

19. Radek Černý, Bořetice č.p. 261, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

20. Renata Černá, Bořetice č.p. 261, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

21. Božena Komárková, Bořetice č.p. 242, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

22. Josef Komárek, Bořetice č.p. 242, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

23. Jiří Benda, Bořetice č.p. 248, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

24. Silvie Bendová, Bořetice č.p. 248, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

25. Josef Benda, Bořetice č.p. 248, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

26. Michal Kadlec, IDDS: dnfj4tt 

 trvalý pobyt: Bořetice č.p. 238, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

27. Anežka Kadlecová, Bořetice č.p. 238, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

28. Josef Petrásek, Bořetice č.p. 442, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

29. Jitka Petrásková, Bořetice č.p. 504, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

30. Marie Šťavíková, Bořetice č.p. 394, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

31. Anna Hlavňovská, Bořetice č.p. 393, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

32. Božena Valová, Bořetice č.p. 386, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

33. Jarmila Janošková, Bořetice č.p. 385, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

34. Eliška Otáhalová, Bořetice č.p. 388, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

35. Stanislav Chrástek, Bořetice č.p. 380, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

36. Josef Pekařík, Bořetice č.p. 382, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

37. Libor Sadílek, Bořetice č.p. 520, 691 08  Bořetice u Hustopečí 

38. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01  České Budějovice 1 

39. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza 

 sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02  Břeclav 2 

40. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

41. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

42. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

  

dotčené správní úřady 

43. Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, IDDS: z34bt3y 

 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 

44. Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování, IDDS: z34bt3y 

 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 

45. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Břeclav, IDDS: jydai6g 

 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 

46. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Pracoviště Břeclav, IDDS: 

jaaai36 

 sídlo: Sovadinova č.p. 450/12, 690 02  Břeclav 2 

47. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv 

 sídlo: Smetanovo nábřeží 13, 690 02  Břeclav 2 

 


