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Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad 
Horní Valy 2, Hodonín 

  
 
Č.j: MUHOCJ  50512/2017.Švc.ÚŘUS.Rozh Hodonín, dne: 19.7.2017 
Spis. zn.: MUHO    140/2017 OSÚ  
Vyřizuje: Ing. David Švarcer  
E-mail: svarcer.david@muhodonin.cz  
Telefon: 518 316 133 
 

V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci 
žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 6114 - MORAVIA - VTL PLYNOVOD, 
úsek TU 157 TVRDONICE - TU 160 BUKOVANY, SO 04.1.1.2 PŘELOŽKA VN, STANIČENÍ 
KM 13,38; SO 04.1.3.2 PŘELOŽKA 02 (NOVĚ CETIN), STANIČENÍ KM 13,45-13,62; SO 
04.1.1.3 PŘELOŽKA VN, STANIČENÍ KM 21,65; SO 04.1.4.1 PŘELOŽKA VODOVODU, 
STANIČENÍ KM 14,05 na pozemcích parcelní číslo 2927 (orná půda) v katastrálním území Čejč, 
pozemková parcela parcelní číslo 7362/1 (orná půda) – pozemky ve zjednodušené evidenci parcely 
5197 a 5199 původ pozemkový katastr (PK) v katastrálním území Mutěnice, parcely parcelní číslo 
1730/26 (orná půda) a 1925/1 (orná půda) v katastrálním území Starý Poddvorov, kterou podal subjekt 
NET4GAS, s. r. o. (IČ - 27260364), Na Hřebenech II 1718/8, 140 21  Praha 4 – Nusle, 
prostřednictvím zástupce: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Brno - Veveří, 602 00  Brno, 
takto: 
 
Podle § 79 odts. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
vydává 

ú z e m n í  r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  
pro stavbu: 6114 - MORAVIA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 157 TVRDONICE - TU 160 
BUKOVANY, SO 04.1.1.2 PŘELOŽKA VN, STANIČENÍ KM 13,38; SO 04.1.3.2 PŘELOŽKA 
02 (NOVĚ CETIN), STANIČENÍ KM 13,45-13,62; SO 04.1.1.3 PŘELOŽKA VN, STANIČENÍ 
KM 21,65; SO 04.1.4.1 PŘELOŽKA VODOVODU, STANIČENÍ KM 14,05 na pozemcích 
parcelní číslo 2927 (orná půda) v katastrálním území Čejč, pozemková parcela parcelní číslo 7362/1 
(orná půda) – pozemky ve zjednodušené evidenci parcely 5197 a 5199 původ pozemkový katastr (PK) 
v katastrálním území Mutěnice, parcely parcelní číslo 1730/26 (orná půda) a 1925/1 (orná půda) v 
katastrálním území Starý Poddvorov. 
 
Popis stavby: 
Jedná se o přeložky stávajících inženýrských sítí vyvolané plánovanou stavbou nového VTL 
plynovodu MORAVIA o dimenzi DN 1000, PN 73,5. Účelem je uvolnit prostor pro výstavbu VTL 
plynovodního potrubí. Vlastní účel užívání se nemění (jedná se o přeložky stávající technické 
infrastruktury), tj. v případě SO 04.1.1.2 a SO 04.1.1.3 se jedná o přenos napětí 22kV (vzdušné 
vedení), v případě SO 04.1.3.2 jde o kabel pro přenos dat (podzemní vedení), v případě SO 04.1.4.1 se 
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jedná o vodovod pro zásobování vodou (podzemní vedení). Stavbou jsou dotčeny katastry obcí Starý 
Poddvorov, Čejč a Mutěnice. Jedná se o stavbu posouzenou podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. SO 04.1.1.2 (přeložka VN) bude umístěn na pozemku parcelní číslo 1730/26 (orná půda) v 
katastrálním území Starý Poddvorov v souladu s výkresem č. TP-B-0360 (C.3 Koordinační 
situační výkres – SO 04.1.1.2 Přeložka VN – revize č. 3), který je součástí ověřené projektové 
dokumentace pro územní řízení (zodp. projektant Ing. Michal Kašpar – ČKAIT 0700853). 

2. SO 04.1.1.3 (přeložka VN) bude umístěn na pozemku parcelní číslo 2927 (orná půda) v 
katastrálním území Čejč v souladu s výkresem č. TP-B-0362 (C.3 Koordinační situační výkres 
– SO 04.1.1.3 Přeložka VN – revize č. 3), který je součástí ověřené projektové dokumentace 
pro územní řízení (zodp. projektant Ing. Michal Kašpar – ČKAIT 0700853). 

3. SO 04.1.3.2 (Přeložka sítě O2 – nově CETIN) bude umístěn na pozemku parcelní číslo 1925/1 
(orná půda) v katastrálním území Starý Poddvorov v souladu s výkresem č. TP-B-0361 (C.3 
Koordinační situační výkres – SO 04.1.3.2 Přeložka O2 – revize č. 3), který je součástí 
ověřené projektové dokumentace pro územní řízení (zodp. projektant Ing. Michal Kašpar – 
ČKAIT 0700853). 

4. SO 04.1.4.1 (Přeložka vodovodu) bude umístěn na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 
7362/1 (orná půda) – pozemky ve zjednodušené evidenci parcely 5197 a 5199 původ 
pozemkový katastr (PK) v katastrálním území Mutěnice v souladu s výkresem č. TP-B-0363 
(C.3 Koordinační situační výkres – SO 04.1.4.1 Přeložka vodovodu – revize č. 3), který je 
součástí ověřené projektové dokumentace pro územní řízení (zodp. projektant Ing. Michal 
Kašpar – ČKAIT 0700853). 

5. Stavby SO 04.1.1.2 (přeložka VN) a SO 04.1.1.3 (přeložka VN) nepodléhájí vydání 
stavebního povolení (§103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona). Tyto stavební objekty 
podléhají vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 

6. Stavba SO 04.1.3.2 (Přeložka sítě O2 – nově CETIN) nepodléhá vydání stavebního povolení 
(§103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona). Tento stavební objekt podléhá vydání 
kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 

7. Stavba SO 04.1.4.1 (Přeložka vodovodu) podléhá vydání stavebního povolení speciálním 
stavebním úřadem (Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí).   

8. V případě staveb SO 04.1.1.2 (přeložka VN), SO 04.1.1.3 (přeložka VN) a SO 04.1.3.2 
(Přeložka sítě O2 – nově CETIN) bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby před 
vydáním kolaudačního souhlasu. Ke kolaudaci bude vyžadováno mj. geodetické zaměření 
trasy kabelového vedení.  

9. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů a ve 
vyjádřeních vlastníků (správců) inženýrských sítí: 

 
Ministerstvo životního prostředí – závazné stanovisko č.j. 44873/ENV/15 ze dne 23.9.2015 
Krajský úřad Jihomoravského kraje – stanovisko č.j. JMK 39374/2013 ze dne 12.6.2013 
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko č.j. MUHOCJ 
45367/2013 ze dne 10.5.2013  
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko č.j. MUHOCJ 
46690/2016 OŽP ze dne 4.7.2016 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – závazné stanovisko č.j. JMK 
101518/2013 OŽP/Rich ze dne 27.9.2013 
Povodí Moravy, s.p. – vyjádření č.j. PM039078/2015-203/Pp ze dne 4.8.2015 
ČEPS, a.s. – vyjádření č.j. 20/BRN/476/13/16114/15.5.2013/Dvoř. ze dne 27.6.2013, č.j. 
35/BRN/571/15/16530/22.6.2015/Dvoř. ze dne 10.7.2015, č.j. 8/BRN/831_17/11330/12.1.2017/Dvoř. 
ze dne 23.1.2017 
E.ON Distribuce, a.s. – vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. č.j. E7456-16121234 ze dne 25.5.2016 
E.ON Distribuce, a.s. – vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. č.j. M49992-16125610 ze dne 
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17.6.2016 
NET4GAS, s.r.o. – vyjádření č.j. 4489/15/OVP/Z ze dne 1.7.2015 
GasNet, s.r.o. – vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 5001177156 ze dne 16.9.2015 
GasNet, s.r.o. – vyjádření GridServices, s.r.o. č.j. 5001456774 ze dne 15.2.2017, č.j.5001456767 ze 
dne 15.2.2017 
MND, a.s. – vyjádření č.j. 97/13 (115/15) ze dne 29.7.2013, č.j. 220/12 ze dne 9.1.2013, č.j. 164/11 ze 
dne 2.11.2011 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. – vyjádření č.j. 2/T/16/1659 ze dne 27.5.2016 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 592488/16 ze dne 25.4.2016, č.j. 
592488/16-POS ze dne 25.5.2016, č.j. 538884/17 ze dne 17.2.2017 
T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. E01124/17 ze dne 10.1.2017, č.j. E01123/17 ze dne 
10.1.2017 
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
NET4GAS, s. r. o. (IČ - 27260364), Na Hřebenech II 1718/8, 140 21  Praha 4 - Nusle 
    

O dů v o d n ě n í  
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad obdržel dne 22.12.2016 žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby. 
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad opatřením ze dne 4.4.2017 oznámil v souladu s 
ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil 
veřejné ústní jednání na den: 12.5.2017 (pátek) konané v místě: Městský úřad Hodonín, obecný 
stavební úřad - Horní Valy 2 (4.NP - kancelář č. 409). Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska 
dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.  
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
Při vymezování okruhu účastníků řízení postupoval stavební úřad v souladu s ustanovením § 85 
stavebního zákona. Za účastníky řízení byli vzati: 
 

• CIJAZ Group a.s., Kaprova 42/14, Praha - Staré Město, 110 00  Praha – vlastník pozemku ve 
zjednodušené evidenci PK 5199 v katastrálním území Mutěnice dotčeného předmětnou 
stavbou 

• ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52  Praha 10 – vlastník a provozovatel přenosové 
soustavy 400 kV v jejímž ochranném pásmu bude prováděna stavební činnost 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 – 
vlastník telekomunikačního zařízení 

• E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1 – vlastník 
distribučního vedení el. energie 

• Anežka Fulajtárová, Havlíčkova 2601/75, 695 01  Hodonín 1 – vlastník pozemku parcelní 
číslo 2927 v katastrálním území Čejč, dotčeného předmětnou stavbou 

• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 – vlastník plynárenského 
zařízení 

• Horákova farma,a.s., Čejč 1, 696 14  Čejč – vlastník pozemku parcelní číslo 2928 
v katastrálním území Čejč sousedícího s pozemkem parcelní číslo 2927 v katastrálním území 
Čejč dotčeným předmětnou stavbou 
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• itself, s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00  Brno 28 – oprávněný na základě 
věcného břemene zapsaného k pozemkům parcelní číslo 1730/26 a 1925/1 v katastrálním 
území Starý Poddvorov a pozemku ve zjednodušené evidenci PK 5197 v katastrálním území 
Mutěnice dotčeným předmětnou stavbou 

• Vladislav Jarošek, Jungmannova 747/28, Nové Město, 110 00  Praha 1 – oprávněný na 
základě věcného břemene zapsaného k pozemku ve zjednodušené evidenci PK 5199 
v katastrálním území Mutěnice dotčenému předmětnou stavbou  

• Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 – vlastník pozemku 
1737 v katastrálním území Starý Poddvorov sousedícího s pozemky dotčenými předmětnou 
stavbou 

• Josef Jurkovič, Starý Poddvorov 233, 696 16  Starý Poddvorov – vlastník pozemku parcelní 
číslo 1730/25 v katastrálním území Starý Poddvorov sousedícího s pozemkem parcelní číslo 
1730/26 v katastrálním území Starý Poddvorov dotčeným předmětnou stavbou 

• Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 
– oprávněný na základě jiného věcného práva zapsaného pro pozemek ve zjednodušené 
evidenci PK 5199 v katastrálním území Mutěnice dotčený předmětnou stavbou  

• MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01  Hodonín 1 – pověřený evidencí a ochranou ložisek ropy a 
zemního plynu 

• Ing. Miroslav Možnar, Mikulčice 316, 696 19  Mikulčice – vlastník pozemku parcelní číslo 
1925/1 v katastrálním území Starý Poddvorov dotčeného předmětnou stavbou 

• NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21  Praha 4 - Nusle, prostřednictvím 
zástupce: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Brno - Veveří, 602 00  Brno – 
stavebník a vlastník plynárenského zařízení 

• Obec ČEJČ, Čejč 430, 696 14  Čejč – obec, na jejímž katastrálním území má být záměr 
uskutečněn 

• Obec Čejkovice, Templářská 500, 696 15  Čejkovice – vlastník pozemku parcelní číslo 
1925/276 v katastrálním území Starý Poddvorov sousedícího s pozemkem parcelní číslo 
7362/1 v katastrálním území Mutěnice dotčeným předmětnou stavbou (pozemek PK 5199) 

• Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11  Mutěnice – obec, na jejímž katastrálním území má 
být záměr uskutečněn 

• Obec Starý Poddvorov, Starý Poddvorov 230, 696 16  Starý Poddvorov – obec, na jejímž 
katastrálním území má být záměr uskutečněn, vlastník pozemku parcelní číslo 1929 
v katastrálním území Starý Poddvorov sousedícího s pozemkem parcelní číslo 7362/1 
v katastrálním území Mutěnice dotčeným předmětnou stavbou (pozemek PK 5199) a vlastník 
pozemku parcelní číslo 1730/1 v katastrálním území Starý Poddvorov sousedícího 
s pozemkem parcelní číslo 1730/26 v katastrálním území Starý Poddvorov dotčeným 
předmětnou stavbou 

• Josef Pospíšil, Starý Poddvorov 188, 696 16  Starý Poddvorov – vlastník pozemku parcelní 
číslo 1730/26 v katastrálním území Starý Poddvorov dotčeného předmětnou stavbou 

• Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 – správce povodí 
• Marie Sasínková, Starý Poddvorov 259, 696 16  Starý Poddvorov – vlastník pozemku 

parcelní číslo 1730/27 v katastrálním území Starý Poddvorov sousedícího s pozemkem 
parcelní číslo 1730/26 v katastrálním území Starý Poddvorov dotčeným předmětnou stavbou 

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 
náměstí 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 – oprávněný k hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje – pozemek parcelní číslo 1737 v katastrálním území Starý Poddvorov sousedící 
s pozemkem parcelní číslo 1730/26 v katastrálním území Starý Poddvorov dotčeným 
předmětnou stavbou 

• Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3 – oprávněný na 
základě zástavního práva zapsaného v katastru nemovitostí pro pozemek parcelní číslo 1925/1 
v katastrálním území Starý Poddvorov dotčený předmětnou stavbou 

• Ing. Jan Střílka, Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00  Praha 5 – vlastník pozemku ve 
zjednodušené evidenci parcelní číslo PK 5197 dotčeného předmětnou stavbou 

• T - Mobile Czech Republic a.s.,, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 – oprávněný 
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na základě věcného břemene zapsaného k pozemkům parcelní číslo 1730/26 a 1925/1 
v katastrálním území Starý Poddvorov a pozemku ve zjednodušené evidenci PK 5197 
v katastrálním území Mutěnice dotčeným předmětnou stavbou 

• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 01  Hodonín 1 – vlastník 
překládaného vodovodu 

• ZEMAS, a.s., Čejč 3, 696 14  Čejč – vlastník pozemku parcelní číslo 2712 v katastrálním 
území Čejč sousedícího s pozemkem parcelní číslo 2927 v katastrálním území Čejč dotčeným 
předmětnou stavbou   

 
 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 a) až e) 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná 
stanoviska. Záměr žadatelů posoudil následovně. Umisťovaná stavba je v souladu s: 
-  vydanou územně plánovací dokumentací,  
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v 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, 
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů 
účastníků řízení. 
 
Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou, kterou je 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Michal Kašpar ČKAIT 0700853. Stavba 
je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obcí Starý Poddvorov, Mutěnice a Čejč. Jedná 
se o přeložky stávajících vedení VN, sdělovacího kabelu a vodovodu (související technická 
infrastruktura).   
 
Navržený záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánovaní i charakterem území, s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území. 
 
Dále stavba splňuje požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přístup a příjezd ke 
stavbě je navržen ze stávajících komunikací.   
 
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad dále zjistil, že předložené podklady vyhovují 
požadavkům podle zvláštních právních předpisů a s požadavky uplatněnými dotčenými orgány, které 
ke stavebnímu záměru vydaly souhlasná stanoviska. Případné podmínky dotčených orgánů zapracoval 
stavební úřad do výrokové části tohoto rozhodnutí, čímž zajistil dodržení podmínek a soulad s 
právními předpisy. Uskutečněním stavebního záměru nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
 
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal 
důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
    
Toto územní rozhodnutí platí s ohledem na velký celkový rozsah stavby VTL plynovodu pět let ode 
dne, kdy nabude právní moci.  
 
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti 
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo 
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době 
jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,  
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 
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povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,  
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem 
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době 
jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 
 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil 
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 
 
Seznam všech účastníků řízení: 
CIJAZ Group a.s., ČEPS, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., 
Anežka Fulajtárová, GasNet, s.r.o., Horákova farma,a.s., itself, s.r.o., Vladislav Jarošek, Jihomoravský 
kraj, Josef Jurkovič, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, MND a.s., Ing. Miroslav 
Možnar, NET4GAS, s. r. o., Obec ČEJČ, Obec Čejkovice, Obec Mutěnice, Obec Starý Poddvorov, 
Josef Pospíšil, Povodí Moravy, s.p., Marie Sasínková, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje, Státní pozemkový úřad, Ing. Jan Střílka, T - Mobile Czech Republic 
a.s.,, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. a ZEMAS, a.s..  

P o u č e n í  
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u 
zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno. 

 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 

Ing. Monika Ilčíková v. r. 
vedoucí stavebního úřadu 

 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: …………………................              Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
………………………………….....................           …………………………………..................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení           Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:                                                 Razítko: 
 
 
V elektronické podobě                                V elektronické podobě 
zveřejněno od: …………………................            zveřejněno do: …………………................ 
 
 
………………………………….....................           …………………………………..................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění       Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko:                                              Razítko: 
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R o z d ě l o v n í k  
Účastníci řízení 
Doručení jednotlivě:  

• CIJAZ Group a.s., Kaprova 42/14, Praha - Staré Město, 110 00  Praha, IdDS: ne9phga 
• ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52  Praha 10, IdDS: seccdqd 
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IdDS: 

qa7425t 
• E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1, IdDS: nf5dxbu 
• Anežka Fulajtárová, Havlíčkova 2601/75, 695 01  Hodonín 1 
• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, IdDS: rdxzhzt 
• Horákova farma,a.s., Čejč 1, 696 14  Čejč, IdDS: ea4efbv 
• itself, s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00  Brno 28, IdDS: bwgyq4a 
• Vladislav Jarošek, Jungmannova 747/28, Nové Město, 110 00  Praha 1, IdDS: eawz2rd 
• Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2, IdDS: x2pbqzq 
• Josef Jurkovič, Starý Poddvorov 233, 696 16  Starý Poddvorov 
• Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2, 

IdDS: jydai6g 
• MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01  Hodonín 1, IdDS: cnxfiht 
• Ing. Miroslav Možnar, Mikulčice 316, 696 19  Mikulčice 
• NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21  Praha 4 - Nusle, prostřednictvím 

zástupce: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Brno - Veveří, 602 00  Brno, IdDS: 
4xbdrqj 

• NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21  Praha 4 - Nusle, IdDS: 8ecyjt9 
• Obec ČEJČ, Čejč 430, 696 14  Čejč, IdDS: vu4be6r 
• Obec Čejkovice, Templářská 500, Čejkovice, 696 15  Čejkovice, IdDS: 7nhbzkz 
• Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11  Mutěnice, IdDS: 5kebcmv 
• Obec Starý Poddvorov, Starý Poddvorov 230, 696 16  Starý Poddvorov, IdDS: unnb4vh 
• Josef Pospíšil, Starý Poddvorov 188, 696 16  Starý Poddvorov 
• Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2, IdDS: m49t8gw 
• Marie Sasínková, Starý Poddvorov 259, 696 16  Starý Poddvorov 
• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 

náměstí 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2, IdDS: k3nk8e7 
• Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3, IdDS: z49per3 
• Ing. Jan Střílka, Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00  Praha 5 
• T - Mobile Czech Republic a.s.,, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414, IdDS: 

ygwch5i 
• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 01  Hodonín 1, IdDS: a2pgx2s 
• ZEMAS, a.s., Čejč 3, 696 14  Čejč, IdDS: h4pg4ye   

   
   

       

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
• Městský úřad Hodonín, odbor kanceláře starosty a místostarostů, oddělení informatiky a 

podatelny, Národní třída 373/25, 695 01  Hodonín 1 
• Obecní úřad Čejč, Čejč 430, 696 14  Čejč 
• Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11  Mutěnice 
• Obecní úřad Starý Poddvorov, Starý Poddvorov 230, 696 16  Starý Poddvorov 
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Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, třída bří Čapků 

3233/3, 695 01  Hodonín 1, IdDS: ybiaiuv 
• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, Černá 

Pole, 602 00  Brno 2, IdDS: jaaai36 
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 602 00  Brno 2, IdDS: x2pbqzq 
• Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 373/25, 695 01  Hodonín 1 
• Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Tychonova 221/1, Hradčany, 

160 00  Praha 6, IdDS: hjyaavk 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence, Vršovická 65, 100 10  Praha 10, IdDS: 9gsaax4 
  

 
 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů v celkové výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem.  
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