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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

UVĚDOMĚNÍ 0 ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY PR0
ROZHODNUTÍ VE VĚCI POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI,
SPOČÍVAJÍCÍ V JEJICH ČERPÁNÍ ZA ÚČELEM SNIŽOVÁNÍ JEJICH HLADINY

(ODVODŇOVÁNÍ STAVENIŠTĚ) PŘI VÝSTAVBĚ PLYNOVODU MORAVIA V ÚSEKU
TVRDONICE-BOHUSLAVICE U KYJOVA

Dopisem  doručeným  zdejši'mu  úřadu  dne  03.06.2022  postoupil  Krajský  úřad  JmK.  odbor  ZP,  Žádost
společnosti' tj.

PPS Pipelime Sytems GmbH, odštěpný závod, Čejě 3, 69614 Čejč, IČO:  142 72 261

o  povolení  k  nakládání  s podzemními  vodami,  které  spoči'vá  vjejich  čerpáni'  za  úče]em  snižováni'

jejich    liladiny   (odvodrio\Jáni'   staveniště)   pí.i   výstavbě   plyiiovodu    MORAVTA   v úseku   Tvrdonice-
Bohuslavice  u  Kyjova  na  pozemci'ch  p.č.  3132/1.  3305/10  a  3305/1   k.i'i.  Tvrdonice.  3157/91.  3157/88.

3157/86,   3157/83,    3157/82.   3157/81,   3156,    3157/56   k.ú.   Prušánky,    1459/20   a    1459/3    k.ú.    Starý

Poddvorov,   p.č.   365/7.   365/2.   364/2.   360/29.   360/22.   360/13.   361,   362   k.ú.   Nový   Poddvorov.   p.č.
13030,12985`   13116  a  13982  k.ú.  Mutěnice.  p.č.13240  a   13147  k.ú.  Mutěnice.  p.č.  3128,  3129.  3097.

3096  a  3095  k.ú.  Čejč,  p.č.  9326,  9279  k.ú.  Kobyli'  na  Moravě,  p.č.  2702,  2930,  2929,  2942.  2943  k.ú.
Čejč.  p.č.  9369  a 9489  k.ú.  Kobylí  na  Moravě.  p.č.1255/91.1255/1,1705/6.1705/4  k.ú.  Stavěšice.  p.č.

1788/33.  3524/11.  3524/12,  3506/1,  2388/2,  2387/2,  2386/2.1788/38,1788/32.  3507/1,  2391/1.  2392/1,

2628.  2620/2.  2627.  2612.  2620/1   a  2611   k,ú.  Sobůlky.  p.č.  596/63,  599/62.  599/59,  599/61.  599/51   a

599/52  k.ú.  Boi.šov  u  Kyjova.  p.č.1550/1,1548/79,  829/20,  829/18,103/29.103/26,103/27  a  827  k.ú.

Bohuslavice u  Kyjova,  v  kraji  Jihomoravském,  č.h.p.:  4-17-01  (Dyje od  Svratky  po ústi'),  HGR:  2250 a
3230.  Jediiá  se  o  povoleni'  na  základě  ustanovení  §  8  odst.   1   pi'sm.  b)  bod  3  zákona  č.  254/2001   Sb..  o
vodách  a o změně někteiých zákonů` ve ziiěiií pozdějši'ch  předpisů  (c7cí/c./.Lw i,Jof/J77' zcíkow).

Dnem  doi.učení Žádosti  bylo ve věci  zahájeno  příslušné  správni' (vodoprávni') ři'zení.  ve  smyslu  ust.  §  44
zákona č.  500/2004 Sb. o správni'm  ři'zeni' (cíá/e/.en s/7rcí"/' ÍZcíd).

Městský  úřad   Hodoni'n.  odbor  Životni'ho  prostiředí,  jako  při'slušný  vodoprávní  úřad   podle  ustanoveni'

§   104  odst.  2  pi'sni.  c)  a  §   106  odst.1   zákona  č.  254/2001   Sb.,  o  vodách  a  o  změně  některých  zákoni°i
(vodni'  zákon).  ve  zněni.  pozdějších   předpisů`   při   přezkoumáni'm   žádosti  a  k  ni'  přiložeiiých  dokladů.

Ma``Í`i`Jkíi`'o  nÁm.1. 605  )S  tlíidtini'n
1`1.11  l.i.ilonm    Č.  ii    J:+(i7!  '010rt       lc-`    28J  891      Tel  ipo`io\ititella     518  316111.  \t'````/  hodonin  eu  `

Strana  I  (celkem  7)



zjistil,    Žc    v    daném    případě   je    přediiiětem    vodoprávnílio    ři'zeiií    záležitost`    v  níž    lze    i.ozhodnout
bezodkladně  na  podkladě  předložených  dokladů.  bez.  i'istního jednání  a  místního  šetření.  ve  smyslu  ust.

§   115  odst.   11   vodiiíhc]  zákoiia.

0   /ahá.jení   i..ízeni'  je   spi.ávní   orgán   povinen   na   základě   ust.   §   47   odst.    1    správního   i-.ádu   wědoniit
vŠccliiiy jcmu  ziiáiTié  účastník.v  ři'zeni'.

Městský   úřad   Hodonín,   c>dboi.  Životního   prostí-edí  oziiamuje   účastiii'kům   Í-i'zeiií  a  dotčeii}''m   oi-gánťHii

zahájení  vodoprávni'ho  řízení  \e  shoi.a u\'edené  věci  dle  ustanovení  §   115  odst.  8  vodního  zákona  s tíiii.
Že   své   námitky   a   pi-.ipomíiiky   k  projediiávaiié   záležitosti   mohou   všichni   účastníci   r.ízení   a   dotčeiié

o,.gány  l,platnit:

4QLl__0_ dnů ode dne doručení tohoto oznáme_n+

Vzhledem  k tomu.  Že Žádi)st  poskytuje dostatečný  podklad  pro  posouzeni' záměi.u  a  staiiovení  podmínek
kjcho  provádění  upustil  vodoprávní  úi..ad  od  ústního jednání  a  stanovil  lhůtu.  do  kdy  mohou  dotčené
oi.gány uplatnit závazná staiioviska a účastníci  řízení své námitky.  popí.ípadě důkazy.

Návrhy,  stanoviska  a  námitky  mohou  účastníci   ři'zení  uplatnit  u  zdejši'ho  úřadu  samostatiiě  písemiiě
nebo  ústně  do  protokolu.  Zároveň  vodoprávní  orgán  upozorfiuje.  Že  k později  uplatněným  závazným
staiioviskům.  námitkám.  popi-.ípadě důkazťim  nebude přihlédnuto

Po  uplynuti'  shora  uvedené   lo-ti   denní   lhůty   mohou  účastni'ci   nahlédiiout  do  úpliiých   podkladů  pi.o
rozhodnuti'  u  zdejši'ho  úi-.adu  `'  konečné  lhůtě  do  3  dnů.    Po  uplynutí  uvedeiiýcli  lhůt  zdejši'  vodopi.ávni'
úr.ad  ve věci  i.ozhodne.  Jediiá se o  lhůtu  pro seziiámeni' se  se  spisem  a pro vy'jádření  k  pr.i'padným  novým

podkladům  spisu  před  vydáním  rozhodnutí  ve  věci.  nikoli  o  dalši.  lhů[u  pro  případné  námitky.  Námitk}J
uplatiiěiié  v této  lhůtě  by  byly  námitkami  opožděnými,  k nimž  vodoprávní  úřad  nepřihli'ží.  Po  uplynutí
výše   uvedených   lhůt  vodopráviii'   úřad   ve   věci   vydá   rozhodnutí.   které   Vám   bude   v  souladu   s   §   72
spi.ávního  řádu  oznámeno.

Účastníci  řízení  se  mohou  nechat  v souladu  s  §  33  spi.ávni'ho  řádu  zastupovat.  Zmocněiií  k  zastupovám'

je tí.eba prokázat písemnoii plnou mocí, která biide založena do spisu jako jeho nedílná součást.

Účastník   řízeiií.  jeho  zástupce   iiebo   podpůi.ce  je   v  souladu   s   §   36   odst.   5   spi.ávního   i..ádu   povinen

předložit  na  výzvu  oprávněné  úřední  osoby  průkaz  totožnosti.  Průkazem  totožnosti  se  rozumí  doklad.
ktei.ý je veřejnou  listinou, v němžje uvedeno jméno a příjmení, datum  narozeiií a místo ti.valého pobytu,

popřípadě  bydliště  mimo  územi'  České  republiky  a  z něhož  je  patrná  i  podoba.  popřípadě  jiný  údaj
umožňující   spi.ávnímu   orgánu   identifikovat   osobu.   ktei.á   doklad   předkládá,  jako  jeho   opi.ávněného
di.Žitele.  Pi-.ípadně je tiřeba dále pi.-edložit doklad opravňuji'ci' kjednáni' za práviiickou osobu.

Účastník  řízeni'  může  podle  §   14  odst.  2  správnílio  řádu  namítat podjatost úředni' osoby. jakmile  se  o  ni'
dozví.  K  námitce  se  nepřihlédne,  pokud  účastník  i--i'zeni'  o  důvodu  vyloučení  prokazatelně  věděl,  ale  bez
zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Vzhledem  k tomii,  Že  v  předmětném  řízení je  vi'ce  než  30  účastni'ků  se  toto  oznámení  o  zahájeni'  řízeiií
doručuje  některým  účastníkům  (tj.  účastníkům  dle  §  94k  písm.  e)  stavebního  zákona)  také  veřejnou
vyhláškou  podle  §  144 odst.  6  správního řádu.

Míisai.\.ktt``o  iiáiii. ] .  69S  }5  Hu(l`]nín
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PoDis záměru:

Předmětem  Žádosti  je  povoleni'  k  odběru  podzemni'ch  vod  za  účelem  jejich  čerpáni'  pro  odvodňováni'
výkopů  při  výstavbě  plynovodu  Moravia  v  úseku  Tvrdonice-Bukovan,v  &  Bukovany  Bezměrov  (pouze
na   trase   plynovodu   v  i.ánici   Jihomoravského   ki.aje.   tj.   Tvrdonice-Bohuslavice   u   Kyjova).   V di'lči'cli
úseci'cli  trasy  budovaného  plyiiovodu  s celkovou  délkou  přibližně  85  km  bude  nutné  snižovat  hladinu

podzemni'  vody,   itsp.   odvodněni'  staveniště.   Předpokládá  se  dle  mi'stni'ch   podnii'nek  použiti'  mělkého
iiebo   hlubitiného   čerpání  z výkopů.   horizontálně   drenážni.m   potrubi'm   uloženým   drážkovačem   iiebo
veilikálně viiy vystrojenými  PVC zárubnicemi.

Horizontálním   odvodněni'm   je   podzemni'   voda   čerpána   přes   drenáž.   Toho   lze   dosáhnout   pomoci'

gravitace   nebo   vakua.   Odtok   lze   vykopat   do   max.   hloubky   7,8   metrů   pomoci'   laserem   ři'zeného
výkopového stroje.  Při  použiti' vakuové techniky je perforovaná a slepá trubka připojena na úrovni  země
k vakuové pumpě.  Při  využiti' gravitačni'ho systému je nejprve  instalována čerpací ji'mka a následně jsou

připojeny   odpady.   Z té   bude   voda   vypouštěna   ponomým   čerpadlem.   Při   odvodněni'   studnami,   tzv.
veiiikálni'm    odvodněni'`    docházi'    k  připojeni'    vertikálni'ch    filtrů    k centrálni'    smyčce    a    vakuovéniu

pi'stovému  čerpadlu.

Čerpaná   voda   bude   vypouštěna   do   nejbližšího   vodního   toku   (viz.   tabulka    lokalizace   navrženého
nakládáni'  s vodami,  způsob  odvodněni'  a  množstvi'  vypouštěných  podzemni'ch  vod).   Mi'sta  vypouštěni'

jsou  v  mi'stech  kři'Ženi' nebo souběhu  s trasou  budovaného plynovodu.

Lokalizace navrženého nak]ádání s vodami. zi)ůsob odvodnění a množství vvt)ouštěnÝch
Dodzemních vod:

Vodni' tok: IDVT Ř.km Lokalizace Souřadnice Způsob Vypouštěné

(k.ú.) ml'stavypouštění odvodněni': mlložstvl,

Svodnice 10200328 12.6 Tvrdonice Y= 576953X-1210298 horizontálně 1 x 2'2  l/s(8m3mod.)

PI.ušá'lka 101981  14 9,7 Prušánky Y = 57 6] 36X=1203533 studnami 3x 0.6  l/s(2m3mod.)

Hrabi'nková 10203388 4.2 Staú Y= 575247 liorizontálně 2x 0.6  l/s
stružka Poddvorov X-11990' 0 (2  m3mod.)

bezejmenný. 10198025 1.1 Mutěllice Y = 57 496] horizoiitáliiě 1 x 0,6  l/s

VT X=l 195665 (2 m3mod.)

bezejmeiiný ' 0201767 0,2 Mutě'lice Y= 574629 studnami 1 x  0.6  l/s

VT X=  1195244 (2 m3/hod.)

bezejmeiiný ' 0202762 Čejč Y= 575312 studnami 1 x 3,3  l/s

VT X=  1193508 (i2m3mod)

Čeičský 1 01 91 42 1 6.6 Čejč Y= 576088 horizontálně 1 x 0.6  l/s

potok X=  1192532 (2 m3/hod.)

Cejčský 1 0 1 9 1 42 1 1.0 Kobylí na Y= 577488 studnami 7x 0.6 -

potok Mol.avě X=  ] 189623 26,7 l/s   (<

MasíM.`'kí.`'o  nám.1, 6f)5 JÉi  lloil..ni'n
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96 m3/hod)

l'Jlehle 1020201  ] 0.8 Cejč Y = 57 72ť2X=1191225 hi)rizoiitaliie 4x 0,6 -2,2:ís3,i:d5,  ','

Kob;,,lský 10188078 4,31 Kobylí  iia Y = S77096 stiidnam L

potok Moravě X=  1188655

Šardickýpotok 10188890 8.6 Stavěšice Y=  569613X=1186773 horizontáliiě 2x 0,6 -  1,7l/s(<6m3mod)

Sobůlskýpotok 10195464 3,1 Sobůlky Y= 565164X=1185393 studnami 2x  1,1  -8,9l/s(<32m3mod)   '1

Bukovanka 10193351 1,5 Boršov  uKyjova Y= -564526X-1184023 horizt)iitáliiě 2xO.6"  ll/s(<4m3/hod)

bczeimenný. 10204774 0,5 Bohuslavice Y= 563242 studnami 2x 0,6 -  ' .1
`vT

u Kyjova X-1180810 l/s   (< 4m3/hod)

Kyjovka 10100029 52,2 Bohuslavice Y = 563042 horizontálně 6x  1,1  -

u Kyjova X=  1179526 10.0  l/s   (<36m3/hod)

Celkové množstvi': 2 -240 m3/hod. neboli 0,6 -66,7 l/s.

Způsob měřeiií odčerpávaiié podzemiií vo_ťg±:  průtokovýnii měřidly

_Počet  měsíců.  kdy se s  vodami  iiak±ádá: 6

E2pP_a. na kierou _ie povolení__ŽédánQ:    6 měsíi`ů od data mbytí právní moci rozhodnutí

±!ÉLp_ožadovaného nakládání  s vodamj: čerpání podzemni.ch vod za účelem  snižování jejich  hladiny, tj.
odčcrpávání   vody   z   výkopu   pí.i   výstavbě   plynovodu   MORAVIA   v  úseku   Tvrdonice-Bohus[avice   u
Kyjova.

S_Dolu se žádostí l)W t)ředloženv tvto dok]ady_:_
•      Stanovisko  povodi'  Moravy.  s.p., ze dne  l3.05.2022, zn.  PM-17614/2022/5203/Kr
•      Mapa míst s  pi`.edpokládaným  vypouštěiiím
•      Čestné prohlášení k v}i'pouštění spodních  vod 6114  MORAVIA-VTL  plynovod,  ÚSEK  TU

157 Tvrdonice ~ TU  I 60  Bukovany ze dne  10.05.2022  včetně předávaci.ho  protokolu o  pí.edání

pozemků  v  k.i'i.  Prušánky`  Stavěšice a  Mutěiiice  (sepsaiiý  dne  28.02.2022).  pí.edávací  protokol  o
předání  pozemků v  k.ú. KobyH (sepsaný diie 24.02.2022) a zápis o pi'.edání  pozeiiiků  k  výsiavbě
plynovodu  v  k.ú.  Čejč

Mii``ni.`'k`i`'u  iiáiii .1.  (iqs  J5  Llii(loni'n
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•      Pověi'.eiii' kjednáni' s veřejnosti' pro  Bc.  Marka Bráiiika ze dne  14.03.2022  a plná nioc č.

2/2022pi.o společnost PPS  Pipeline Systems Gmbh a HABAU Hoch -und Tiefbaugesellschaft
m.b.H.

•      Stanovisko firmy KOOP WATERMANAGEMENT (plán odvodněni') ze dne 22.02.2022
•      Geotecliiiická zpi.áva ze dne  l6.03.2017 a doplňuji'cí  inženýrsko geologický průzkuiii

zpracovaný  společiiosti'  UNTGF,O`  a.s.`  odpovědný  řešitel:  Ladislav  Kratochvi'la.  č.  úkolii:

Z2 I 6003. datum :  5/2016
-      Tabulka s  přehledem  mi'st  k  vypouštěni' podzemni.ch  vod  do  iiejbližši'ch  vodni.ch  toků  a  tahulka

s  iiavrliovaiiým  miiožstvi'm  vypouštěných  podzemiii'cli  vod  najednotlivých  mi'stech

Se7námit   se   s  podklady   pi-o   rozhodnuti'.   nahlédnout   do   podkladů   vodoprávni'ho   ři'zeni'  je   možno   na
Městském  úi..adu  Hodoni'n.  odboi.Li  Životni'ho  prostředí.  Národni' tř.  25,  695  01  Hodonín  (kancelář č.  312)
v  úřediii'ch   liodinách   (ponděli'   a   středa   08:00   -17:00   hod.),   v  ostatni'  diiy   po   předchozi'   telefoiiické

dohodě.  Účastni'ci  i--i'zeni'  iiiaji'  právo  nahli'žet  do  spisu  u  zdejši'Iio  vodopi.ávni'ho  úřadu  v  souladu  s  §  38

spi.áviiího  řádu.

Ing. Simona Zezulová
referent odboru ŽP

Ve  smyslu   §   25  odst.  2  správni'ho  řádu.  i.esp.   §   144  odst.  6  spi.ávni'ho  Í.ádu.  se  někteúm   účastiii'kům

i-.i'zeni'  doručuje  toto  o7,námeni'  vei..ejnou  vyhláškou.  tzn.  tak`  Že  oznámeni'  bude  zveřejněno  na  úí.edni'

desce  a  též  zveřejněiio  způsobem   umožňuji'ci'm   dálkový  při'stup  na  Obecni'm   úřadě  v Čejkovicích  a

Městském  úřadě  v Hodoníně  po  dobu   15  dnů,  přičemž  patnáctý  den  bude  považován  za  deti  do"čeni'

této veřejné vyhlášky.  Žádáme ti'mto Městský úřad Hodonín, Obecni' úřad Tvrdonice, Obecní úřad
Prušánky, Obecni' úřad  Starý Poddvorov, Obecní úřad  Nový Poddvorov, Obec"' úřad  Mutěnice,
Obecní  úřad  Čejč,  Obecní  úřad  Kobyli',  Obecní  úřad  Stavěšice.  Obecni'  úřad  Sobůlky  a  Městský
úřad   Kyjov,   aby   po   uplymutí   uvedené   lhůty   zaslali   potvrzení   o   vyvěšení   a   sejmutí   tohoto
oznámení,  a  to  zdejšímu  správnímu  orgánu,  tj.  Městskému  úřadu  Hodonín,  odboru  životni'ho

prostředí.

Datum wvěšeni': 4 J .7 . 2ó,Žz-

/          OBECNI ÚŘAD
69611  MUTĚNICE.Hóu.ň.m.

0`

Razi'l.ko a  podpis oprávněné osoby

potvi.zuj i'c i. vyvěšen i'

V elektronické podobě zveřejněno od:

"j"2?#ňf:Mť##NAi%E
9`

Razi'tko a podpis opi.áviiěné osoby

Datum sejmutí:

Razi'tko a podpis oprávněné osoby

potvrzujícísejmuti'

V elektronické podobě zveřejněno do:

Razi'tko a podpis opi.á\Íiiěiié osoby

\fí`.`tii.`Jk/)`.(i  mini.1.  fií)5  3S  l-líi(lt)nt.n
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Rozdělovník:

Účastníci  vodoprávního  řízení  dle  §  27  odst.1  písm.  a)  správmího  řádu  a  §  115  odst.16  vodního
zákona:

Vc/vr4ovc//é'/ (doručováno do DS):

1.     PPS  Pipclinc  Sytcms  GmbH.  odštěpný  závod`  Čejč  3,  69614  Čejč,   Bc`.  Mai.ek   Bránik.   IDDS:

yjsiq7b

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a §  115 odst. J vodního zákona:

.`právce pw(>(lí a si)i'.úvce  iloičených v()tlní,cli  ioků (doruěovtino do DS):
2.    Povodí  Moravy.  s.p.,  Dřevařská 932/11.  602 00  Bmo,  IDDS:  m49tsgw

doičenťi obe., v jejímž  ťizemním  obvodu mi'iže  dojí[  k o`)livnění vodních p()n.ěrú nebo  ŽP  (do"ěoN*no
do DS)..

3.    Obec Tvrdonice,  Íiám.  Mi'ru  31/96,  69153  Tvrdonice.  lDDS:  iugbave
4.    Obec  Prušánky.  Prušánky  100.  696 21.  lDDS:  eg4bbvn
5.    Obei`  Starý  Poddvorov,  Starý  Poddvorov  230,  69616.  [DDS:  unnb4vh
6.    Obec Nový  Poddvorov. No\ý Poddvoi.ov 25, 69616.  IDDS: pu6a2eu
7.    Obci`  Mutěnii`e,  Masarykova 200. 69611  Mutěnice.  lDDS: 5kebcmv
8.    Obec Čejč, Čejč  430.  69614,  IDDS:  vu4be6r
9.    Obcc  Kobylí.  Kobylí  459.  69110.  lDDS:  v3wbdkp
10.  Obec  Stavěšice,  Stavěšice 9. 696 38  Strážovice.  IDDS:  ussa2az
11.  Obec  Sobůlky,  Sobůlky  105  .  697  01   K}Jjov.  IDDS:  wvha2jw

12.  Město  Kyjov,  Masarykovo  náměstí 30,  697 01  Kyjov,  TDDS:  t28bdah

dotčené osoby,  k[eré  molwii být rozhodnutím přímo doičeny `ie  svých právech nebu povinnosiech

(doručováno veřejnou vyhláškou):
vlastníci  pozemků  p.č.  3132/1,  3305/10  a  3305/1   k.ú,  Tvi.doiiice,  3 I 57/91,  3157/88.  3157/86.  3157/83,

3157/82,   3157/81`   3156.   3157/56   k.ú.   Prušánky.1459/20  a   1459/3   k.i'i.   Star}''   Poddvoi.ov,   p.č.   365/7.

365/2.   364/2.   360/2t).   360/22.   360/13.   361,   362   k.ú.   Nový   Poddvoi.ov.   p.č.13030.12985.13116   a

13982  k.ú.  Mutěnice.  p.č.13240  a   13147  k.ú.  Mutěnice,  p.č.  3128.  3129,  3097,  3096  a  3095  k.ú.  Čejč.

p.č.  9326,  9279  k.ú.  Kobylí  na  Moravě.  p.č.  2702,  2930.  2929.  2942.  2943  k.i'i.  Čejč.  p.č.  9369  a  9489
k.ú.   Kobylí   na   Moi.avě.   p.č.1255/91,1255/1,1705/6,1705/4   k.ú.   Stavěšice.   p.č.1788/33,   3524/11,

3524/12,   3506/1.  2388/2.   2387/2,  2386/2,   1788/38,   1788/32.  3507/1.   2391/1,   2392/1,   2628,   2620/2,
2627,   2612,   2620/1   a  2611   k.ú.   Sobůlky,   p.č.   596/63,   599/62,   599/59,   599/61,   599/51   a   599/52   k.ú.

Boršov  u  Kyjova`  p.č.1550/1.1548/79.  829/20.  829/18.103/29,103/26.103/27  a  827  k.ú.  Boliuslavice

u Kyjova

[Vc/ t'Čt/om/' (doručwáno do DS):
13.  Městský  úí.ad   Kyjov,  odbor  Životního  prostřediií  a  i.izemni'ho  pláiiování.   Masarykovo  iiáměsti'

1/38, 697 01  Kyjov  1,  lDDS:f28bdah
14.  Městský  úřad   Břeclav.  odbor  stavebni'  a  ŽP,  Náměs[i'  T.  G.   Masai-yka  42/3,  690  81   Bi'.eclav,

lDDS: fesbhyp
15.  Ki.ajský  úr.ad  Jihonioravského  kraje.  odbor  Životního  pi.ostředí.  Žerotínovo  náměsti'  3,  60[   82

Bmo,  IDDS: x2pbqzq

Míi.`:u.vkL)`'ii  "iiii.1.  69S  3S  L[utliiiiin
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Úi'.ady pro `'yvěšeni' a  podání zpráw o datu vyvěšeni' a sejmutí (doi.učeni'jednotlivě)
16.  Město   Hodoiii'n,  OKASM  -odděleni'   inforiiiatiky  a   podatelny.   Národni'  tři'da   373/25`   695   ()1

Tlod(`iiíii

17.  Obeciii'  úi`-ad  Tvrdonice,  nám.  Mi'ru  3 lí'96.  69153  Tvrdonice.  IDDS:  iugbave

18.  Obecm'  úi`.ad  Pi.ušáiiky.  Prušáiiky  I 00`  696  21.  TDDS:  eg4bbvii

19.  Obecni'  i'ir.ad  Stai.}'.  Poddvoi.ov`  Stai.ý  Poddvorov  230.  69616`  IDDS:  unnb4vh

20.  Obecní  úřacl  Nový  Pocldvoi.ov,  No\Jý  Poddvorov  25.  69616.  IDDS:  pu6a2eii
21. Obeciií úřad  Miitěiiice`  Masarykova 200.  6961  I   Mutěnice,  lDDS: 5kebcmv
22. Obecní úÍ.ad Čejč. Čejč 430.  6%  14.  I[)DS:  vu4be6r
23.  Obecni'  i'u..ad  Kobyli'.  Kobylí 459.  69110.  IDDS:  v3wbdkp

24.  Obeciií  úřad  Stavěšice.  Stavěšice 9.  696  38  Strážovice.  IDDS:  ussa2az.
25. Obeciii' úřad  Sobůlky.  Sobůlky  105  .  697  01   Kyjov,  IDDS:  wvlia2jw
26.  Městský úí.ad  Kyjov.  Masai.ykovo  iiáměsti' 30.  697 01  Kyjov.  TDDS:  f28bdah

`l>i`:ir`'kt``'f`  r`Ám. I .  Íi`)S  .ls  llii(l.iiu.n

Eickmický 3.7.2o22             JJJ(i710l(J01(.`    ť!8J8{)l      Telspo.iti\atelka     518316   lll.w``.whodi`nineu,

em7)
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento  dokument  v  listinné  podobě,  který  vznikl  pod  pořadovým  číslem  150363110-226055-220713103145
převedením   z   dokumentu   s   názvem   zahříz-čerpání   podzemních   vod   za   úče]em   snižování   jejich
hladiny_výstavba plynovodu Moravia.pdf obsaženého v datové zprávě, skládajícmo se z 7 stran, se shoduje s
obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou  konverzi'  dokumentu  se nepotvrzuje  správnost a  pravdivost údajů  obsažených  v  dokumentu  a
jejich soulad s právnímí předpisy.

Obsah  předložené  datové  zprávy  k  proveden]'  autorizované  konverze  byl  ve  shodě  se  záznamy  lnformačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem  1060391514 byla systémem přenesena dne  13 .07.2022
v  08:12:33.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne   13.07.2022  v   10:31:50.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,   zaručenou  elektronickou   pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

#a::é:ei:#i:'#:cvkaén#ačpc°es#3:a;ee`:eTí:S`či::obc#É,řkeí#ícoh]d5ůsvěAm7'gÉ:°ceuft#ř2tn°buy,e`#á°nní;Š:tusípgenč:á.

3ruo::iřfi::TÍM|=te:;Wče;=tmpočš::kés::.pu3::ky:nEfi:erkmr::Tcíkásž:taéčTa:3::vy;:!eťs#aánoeáač.en:r:ads:kůí
razítkem.  Datum  a  čas  13.07.2022  08:26:42,  číslo  kvalifikovaného  časového  razítka  nebo  kvalifikovaného
elektronického časového razítka 01 40 72 06, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qualiried CA 5, Česká
pošta' s.p..

Informace o datové zprávě
ID datové zprávy:  1060391514
ID schránky odesílatele: mwvbvks
ID schránky příjemce: 5kebcmv
Datum a čas dodání:  13.7. 2022,10: 12:34

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného  elektronického podpisu  byla ověřena dne  13.07.2022 v  10:31 :55.  Kvalifikovaný elektronický

podpis  byl  shledán  platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certifikátu  pro

:'3e.#:2noi2žy.g?2d5P,ió7:yůodapjreov.edána?ifiYÍŠ;a=e:áej:,ěenám.:i:ůFmm.ťdTi3:!a#:,n.ýc*ac,:#tg:::éhťdcaenriéiT:áid:,:

;,oeskůo:í:g,ep:dsTísžeob.g4áTej4í:í,crda;ívfiék:vf:šts:gftj:,áátQP:3,íef,:ťrénÁc47ďeosdÉísp:š:aťs:::pkr:a;íofidkeopT::uýí:,
osobu  lng.  Simona  Zezu]ová,  referent,  odbor  životnmo  prostředí,  622371,  Město  Hodonín.  Uznávaný
elektronický    podpis    byl    označen    platným    kvalifikovaným    časovým    razítkem    nebo    kvalifikovaným

á`veě*::icd#|;:os;.?oT2r=ít|koe:T,,?5:a#jekv.al,;fiáš::::ýT&:,%uť3:át:e:.č::aT3o.Sot7.č2aosgžé3;:5%5,ačbíší:
kvalifikovaného  certifikátu  pro  časové  razítko  01   40  72  05,  časové  razítko  bylo  vydáno  kvalifikovaným
poskytovatelem Postsignum Qua]ified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 13.07.2022

:Efipší[jšmKeEL%Ů°Ádpís°S°by.kteráautorizovanoukonveHidokumentuproved]a:


