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Oznámení   o zahájen]'   stavebního (vodoprávního) řízení
ve věci

A.  povoleni'   k   nakládáni'   s povrchovými  vodanii  spoči'vaji'ci' vjejich akumulací  a vjiném  nakládání s
nimi

8. stavebni'ho povoleni' k vodni'mu di'lu umožňuji'címu toto nakládáni'
C. zařazeni' vodního díla do TBD

„Protipovodňová opatření Mutěnice -vodní nádrže Pod oborou"
Dopisem  doručeným  zdejši'mu  úřadu dne  27.04.2022   požádal  stavebni'k tj.

Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611  Mutěnice, IČO: 002 85145, CZ-NACE:   84110

kterou zastupuje na základě plné moci

VH ateliér, s.r.o., Lidická sl , 602 00 Brno, IČO: 494 37 267

A.   o  povolení  k  nak]ádání  s povrcliovými  vodami   spočívaji'ci'  vjejich  akumulaci   ve  vodni'ch
nádrži'cli  -suché  nádi.Že  SN   1   a  SN  2  a  vjiném  nakládáni'  s  nimi,  na  pozemci'ch  parc.  č.
7715,  7801.  7804,  7805,  7806,  7807,  7809  a  7811   v  k.ú.  Mutěiiice  [700444],  HGR:  2250

(Dolnomoravský  úval),  č.li.p.:  4-17-01-10],  podle  ustaiiovení  §  8  odst.   I   písm.  a)  bod  2  a
bod 5,  zákona č. 254/2001  Sb., o vodách  a o změně některých  zákonů. v  platném  zněni' (cJá/e

jen vtidní zákonn.
8.   o  vydání  stavebního  povolení  k  vodnímu  dílu   umožňuji'ci'mu  toto  nakládáni'  -  pro  stavbu

nazvanou   .,Protipovodňová   opatření   Mutěnice   -   vodní   nádrže   Pod   oborou"   -   podle
ustanoveiii'   §   15   vodm'ho   zákona   a   ustaiioveni'   §   108   zákona   č.183/2006   Sb.,   o   územním

plánování   a   stavebni'm   řádu.   ve   zněni'   pozdějši'ch   předpisů   (cJ#/c  ./.cw   s/c7veó#z'  záko#),   na
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pozemcích  parc.  č.  7714,  7715,  7801,  7802,  7803,  7804,  7805,  7806,  7807,  7808,  7809,  7810,
7811,   7811,   7812,   7845   a  7846  v k.   ú.  Mutěnice   [700444],   obci  Mutěnice   [586412]   v kraji
Jihomoravském [CZ064], okrese Hodoni'n [CZ0645].

Dnem  obdržení  žádostí  bylo  ve  věci  zahájeno  příslušné  správní  (vodoprávni)  řízení  ve  smyslu
ustanoveni'  § 44 zákona č.  500/2004  Sb.,  správni' řád, v platném znění (dále jen  „sprcíww' JřcícJ"),  §  108 a
násl. stavebniho zákona a §  115 vodnmo zákona a příslušných ustanovení stavebnmo zákona.

Městský  úřad  Hodoni'n,  odbor  Životnmo  prostředí,  jako  věcně  a  mi'stně  příslušný  správni'  orgán  dle
ustanovení §  10 a §  11  správnmo řádu. v platném znění. s působnosti' speciálnmo stavebnmo úřadu dle  §
15 odst.  1  pi'sm. d) stavebnmo zákona, v platném zněni', a §  15 odst.  5 vodnmo zákona, v platném zněni',
dále jako  při'slušný  vodoprávni'  úřad  dle  §   104  odst.  2  písm.  c)  a  §   106  odst.1   vodnmo  zákona,  při

přezkoumání žádosti  a přiložených dokladů, zjistil, že v daném  případě je předmětem  řízení záležítost,
v níž  lze  rozhodnout  bezodkladně  na  podkladě  předložených  dokladů,  bez  ústnmo jednání  a  mi'stního
šetření, ve smyslu  §  115  odst.  11  vodního zákona.

0 zahájeni' ři'zeni' je  správni' orgán  povinen  na základě  §  47  odst.  1  správního  řádu  uvědomit všechny

jemu známé účastníky řízeni'.

Městslq7  úřad  Hodonín,  odbor Životnmo  prostředi',  oznamuje  účastnikům  řízeni'  a  dotčeným  orgánům
zahájení stavebnmo (vodoprávnmo) řízení, ve shora uvedené věci  dle ustanoveni' §  115 odst.  8 vodnmo
zákona a §  112 odst.1  stavebnilio zákona s ti'm, Že své námitky a připomínky k pmjednávané záležitosti
mohou všichni účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit

do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Vzhledem k tomu, že žádosti poskyttijí dostatečný podklad pro posouzeni' stavby a stanovení podmi'nek
kjeji'mu  provádění,  w p  o  w  š / Í speciální  stavební  úřad  od  ústního jednání  ve  smyslu  §  112  odst.  2
stavebního  zákona  a  stanovil  výše  uvedenou  lhůtu,  do  kdy  mohou  dotčené  orgány  uplatnit  závazná
stanoviska a účastni'ci řízeni' své námitky, popřípadě důkazy.

Návrhy,  stanoviska  a  námitky  mohou  účastníci  řízení  uplatnit  u  zdejšmo  úřadu  samostatně  písemně
nebo ústně do protokolu. Zároveň vodoprávní orgán upozorňuje na základě ust. §  112 odst. 2 stavebního
zákona,   Že   k později   uplatněným   závazným   stanoviskům,   námitkám,   popřípadě   důkazům   nebude
přihlédnuto.

Účastníkům řízení bude v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci
dána  možnost vyjádřit se k podk]adům  rozhodnutí,  bude tak učiněno  samostatným  oznámením  po
uplynutí výše uvedené lhůty  10 dnů.

Vzhledem k tomu, že v předmětném řl'zení je více než 30 účastníků se toto oznámení doručuje některým
účastnikům (tj. účastníkům dle §  109 pi'sm. e) stavebnmo zákona) také veřejnou vyhláškou ve smyslu §
144 odst. 6 správnfflo řádu, postupem podle § 25 odst. 2 správnmo řádu.

PoDis záměru:
Předmětem  záměru je realizace nových  suchých  nádrží SN  1  a SN 2.  Dále bude nově zřl'zena přeložka

polní cesty a dalši' drobné objekty (odtoková koryta, průlehy).
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± _Rozsah Dovolovaného nakJádání s vodami -akumu]ace:

podle ustanoveni' § 8 odst.  1  pi'sm. a) bod 2 vodni'ho zákona

yodohosDodářské údaie o Dředmětném nakJádání s vodami íakumulac±

Zdroj vody:                                                             Suchá nádrž sN  l:  srážkové vody, dopadaji'cí a stékajíci'
v mi'stě  a  nad  místem  pramenné  oblasti  vodni'ho  toku  -
bezejmenný   vodni'   tok   IDVT    10204570   (pravostranný

přítok    vodni'ho    toku    Mutěnický    potok).    jiný    zdroj
povrchové vody   [Čol-04] *

Úče] užití vody:
Související vodní dilo:

Suchá nádrž SN 2:  srážkové vody, dopadaji'ci' a stékajíci'
v mi'stě  a  nad  mi'stem  pramenné  oblasti  vodnmo  toku  -
bezejmenný   vodní   tok   IDVT   10204570   (pravostranný

při'tok    vodni'ho    toku    Mutěnický    potok),    jiný    zdroj
povrchové   vody      [ČOI-04]   *   a   vody   zbezejmenného
vodni'ho toku  [ČO 1 -01 ]
akumulace [Č02-27]*

suché  nádrže  SN  1  a  SN  2  a jejich  zemni'  hráze,
tj. stavby na ochranu před povodněmi [Č03-450]*

Místo nakládání s vodami (po rozsah hladiny Mmax):
Suchá nádrž SN 1 : pozemky parc. č. 7715 v k.ú. Mutěnice
Suchá  nádrž  SN  2:  pozemky  parc.  č.  7801,  7802,  7804,
7805, 7806, 7807, 7809, 7810 a 7811  v k.ú. Mutěnice

Účely užití souvisejícího vodního díla:  ochrana  intravilánu  obce Mutěnice  před  účinky povodňových

průtoků.  ochrana před  povodněmi  a  ostatními  škodlivými
účinky vod  [Č 11 -08]*

Parametrv nádiže SN I
Ce]ko`ý objem akumu]ované (vzduté) vody:
Objem ovladatelného retenčního prostoru Vro:
Hladina ovladatelného retenčního prostoru Mro
Maximá]ní h]adina akumulované (vzduté) vody:
Kóta koruny hráze:
Kóta přelivné hrany BP:
Plocha hladiny ovladatelného retenčního prostoru:
Plocha hladiny při průtoku Qioo:
Šířka pře]ivné hrany nádrže:
Délka vzdutí při maximální h]adině:

Parametrv nádrže SN 2
Celkoiý objem akumulované (vzduté) vody:
Objem ovladatelného retenčního prostoru Vro:
H]adina ovladate]ného retenčního prosto].u Mro
Maximá]ní h]adina akumu[ované (vzduté) vody:
Kóta koruny hráze:
Kóta přelivné hrany BP:
Plocha hladiny ovladatelného reteněního prostoru :
Plocha hladiny při průtoku Qioo:

26 650 m3
22 017 m3
214,50 m n.m.
215,00 m n.m. Bpv
215,50 m  n.m.
214,50 m n.m.
9 307 m2
10 048 m2
9'20 m
135m

8124 m3
5  384 m3
207,00 m n.m.
207,60 m n.m. Bpv
208'00 m n.m.
207'00 m n.m.
4 274 m2
6 330 m2
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Šířka přelivné hrany nádrže:
Dé]ka vzdutí při maximální h[adině:

6'30 m
280m

Minimální zůstatkový průtok („MZP"): vhledem k návrhu konstrukce nádrže SN 2 neni' předpoklad

pro   stanoveni'  tohoto   průtoku   -     stávaji'cí  průtok  nebude
nádiži' ovlivněn

Měření množství akumulované vody a četnost měření: netýká se
Vodní značka (cejch): bude stanoveno

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nak]ádá:                    12
Doba, na kterou je k nakládání s vodami žádáno:              po dobu životnosti vodni'ho di'la
Dotčený vodní tok:                                                               bezejmenný vodní tok,  lDVT  10204570, ve správě

obce Mutěnice
*   označeni dle vyhlášky č.  414#013 Sb., o vodoprávní evidenci, v  platném zněni

Suchá  nádrž  SN   1:  Celý  objem  povodňové  vlny  je  zachycen  v retenčni'm  prostoru  poldru  SN   1   a
následně   přes   spodni'   výusť   odváděn   do   koryta   a   vodoteče   pod   poldrem,   kde  je   následně   dále
transfomiován v poldru SN 2. Celkový objem povodňové vlny Qioo = 45 000 m3 (dle ČHMÚ pro Qioo =
5'5  m3,s).
Plněni'  zátopy  probmá  v závislosti   na  průběhu  povodňové  vlny  a  odtoku  z nádrže  otvorem   spodni'
výpusti.
Při  navržených  parametrech  spodní  výpusti  o  velikosti  DN  400  mm  (průběh  Škrtíciho  otvoru,  za  ní
následuje potrubí DN 600 mm, aby byl zaručen odtok o volné hladině) dojde k redukci odtoku z nádrže
z 5,5 m3/s na max. 0,874 m3/s, cožje sni'ženi' o cca 85 %.
Suchá nádrž SN 2: Retenčni' prostor SN 2 je plněn redukovaným průtokem z poldru SN  1. Redukovaný
odtok je  zajištěn  Škrcením  DN  400  v objektu  spodní  výpusti.  Maximální  přítok  k  poldru  SN  2  Qin  =
0,874 m3/sje redukován na Qout = 0,653 m3/s, cožje sníženi' o cca 25 %.

Výstavbou poldrů SN  1  a SN 2 a jejich transfomačním  účinkem dojde ke snížení návrhového průtoku

Qioo = 5,5 m3/s na průtok Qred = 0,653 m3/s, coŽ je sníženi' o 88 %.

8.   Rozsah  Dožadovaného  stavebního  Dovo]ení  stavbv  vodního  dí]a:
Předmětem   je   vybudování   fúnkčních   protipovodňových   opatření   chránících   veřejné   prostory   a
komunikace  v obci  Mutěnice,  které jsou  umístěny  níže  v údolnici.  Budou  vybudovány  hráze  suchých
nádrži'  SNl   a  SN2  v lokalitě  U  obory,  nad  zastavěným  územi'm  obce.    Lokalita  se  nachází  v terénní
depresi.
Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí. Stavbaje navržena dle platného plánu obce Mutěnice a je
součásti' plánu společných zařízeni'.
Stavba  ovlivní  odtokové  poměry  ti'm,  že  dojde  k zadrženi'  srážkového  povrchového  odtoku,  k retenci
vod  v prostoru  nádrži'  a  ke  snížení  dopadů  (případně  eliminaci)  negativních  vlivů  případné  povodně

(bleskových povodní).

Druh budovanéhovodníhodíla:      stavba  na  ochranu  před  povodněmi  (dle   §   55   odst.1   pi'sm.  d)
vodního zákona)

Povolovanévodnídílo:                        suché  nádrže  SNl   a  SN  2  a  jejich  zemní  hráze,  tj.  stavby  na
ochranu před povodněmi [Č03450]*

Zdroj vody:                                            Suchá nádrž sN 1: srážkové vody, dopadající a stékající v místě a
nad  místem  pramenné  oblasti  vodnmo  toku  -  bezejmenný  vodní
tok IDVT  10204570 (pravostranný přítok vodniho toku Mutěnický
potok), jiný zdroj povrchové vody  [Čol -04] *
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Typ vodní nádrže:

Účel užití vodního díla:

Úče]y užÉtí vodního díla:

Místo stavby:

Místo stavby (S-JTSK):
Suchá nádrž SN  1 :
Suchá nádrž SN 2:

Suchá nádrž SN 2:  srážkové vody, dopadaji'ci' a stékaji'ci' v mi'stě a
nad  mi'stem  pramenné  oblasti  vodni'ho  toku  -  bezejmenný  vodni'
tok IDVT  10204570 (pravostranný při'tok vodni'ho toku Mutěnický

ž°bt:zke)j.m:innýéhoz€ro°jn,,hpo°ť:#[Včéo]#]y        [Čol -04]    *   a   vody
nádrž  sNl      jiný [Č14-99]*
nádrž  sN2      údolni'protékaná [Č14-Ol]*

ochrana   intravilánu   obce   Mutěnice   před   účinky   povodňových

průtoků
ochrana   intravilánu   obce   Mutěnice   před   účinky   povodňových

průtoků,  ochrana  před  povodněmi  a  ostatni'mi  škodlivými  účinlqí
vod  [Č 1, -08]*
nádrž  SNl  na  pozemcích  parc.  č.  7801,  7802,  7803,  7804,  7805,
7806,  7807,  7808,  7809,  7810,  7811,  7811,  7812,  7845  a 7846 v  k.
ú. Mutěnice
nádrž SN2 7714, 7715 a 7845 v k. ú. Mutěnice

X=  1197315.75                    Y=57]  622.49
X=1197144.60                    Y=571416.27

*   označenj dle vyhlášky č  414#013 Sb , o vodoprávní evjdenci. v platném zněnj

Stavba ie č]eněna na stavební obiektv:
SUCHÁ NÁDRŽ SN I
SO 0l                 SN  l -retenční prostor suché nádrže
S0 02                SN  l -sypanázemní hráz
S0 03                 SN  l  -bezpečnostní přeliv
S0 04                SN l -spodní výpusť

SUCHÁ NÁDRŽ SN 2
S0 05                SN 2 -retenční prostor suché nádrže
S0 06                SN 2 -sypaná zemní hráz
S0 07                 SN 2 -bezpečnostni' přeliv
SO OS                 SN 2 -spodni' výpusť

PŘELOŽKY KOMUNIKACÍ A SÍTÍ TECH. INFRASTRUKTURY
SO O9                 přeložka polni' cesty

So  lo                 přeložka sdělovacího  kabelu  (není  součásti' předložené  pD ani  probíhajícího  stavebnmo
řízeni' výstavby vodni' děl suchých nádrží SNl  a SN2)

So  l l                 přeložka anodového uzemněni' (neni' součástí předložené pD ani probíhajícmo stavebního
řízení výstavby vodní děl suchých nádrži' SN 1  a SN2)

SO   12               přeložka   PKO   sdělovaciho   kabelu   (neni'   součásti'   předložené   PD   ani   probmajícmo
stavebního řízení výstavby vodní děl suchých nádrži' SN 1  a SN2)

Zájmové území: se nacházi' v katastrálním území Mutěnice v Jihomoravském kraji. Jedná se o údolnici
v extravilánu  obce,za jihovýchodním  okrajem  obce  (nad  ulicí U  obory).  Nadmořská výška  lokality je
200 -220 m n.m. Udolnicí procházi' nezpevněná polní cesta navazující na asfaltovou komunikaci v ulici
U obory.
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Suchá nádrž SN 1 -Darametrv nádrže a hráze
Kóta hladiny ovladatelného retenčního prostoru:
Plocha hladiny ovladatelného retenčního prostoru
Objem ovladatelného retenčni'ho prostoru Vro:
Maximálni' hladina Mmax:
Plocha hladiny Mmax:
Objem neovladatelného retenčního prostoru Vm:
Celkový funkčni' prostor nádrže Vc:
Kóta koruny hráze:
Kóta koruny bezpečnostni'ho přelivu:
Šířka hráze v koruně:
Celková délka hráze:

Suchá nádrž SN 2 -Darametrv nádrže a hráze
Kóta hladiny ovladatelného retenčni'ho prostoru:
Plocha hladiny ovladatelného retenčni'ho prostoru
Objem ovladatelného retenčni'ho prostoru Vro:
Maximá]ni' hladina Mmax:
Plocha hladiny Mmax:
Objem neovladatelného retenčního prostoru Vm:
Celkový ftnkčni' prostor nádrže Vc:
Kóta koruny hráze:
Kóta koruny bezpečnostni'ho přel ivu:
Šířka hráze v komně:
Celková délka hráze:

hodnota             iednotka
214,50                  m  n.m.
9 307                   m2
22017                  m3
215,00                  m  n.m.
10 048                  m2
741                            m3

26 655                 m3
215,50                  m  n.m.
215'00                  m  n.m.
3,0m
133'9                     m

hodnota             iednotka
207'00                m n.m.
4 274                   m2
5 384                    m3
207,60                m n.m.
6 330                   m2
3  850                    m3
8124                     m3
208,00                m n.m.
207,00                m n.m.
3,0m
102'0                   m

Pře]ožka Dolní cestv

V rámci  stavby  bude  provedena  přeložka  stávající  polní  cesty  vedoucí  údolnicí a to  v rozsahu  plochy
suché nádrže SN  1.
Celková délka                              298,8 m
Šířka cesty                                     3 m + 0,5 m krajnice
V blízkosti  stavby suchých  nádrží  se  nachází zařízeni' spol.  SPP  Storage,  s.r.o..  Jedná se o  sondy P93,
Pl 1,  Pl 17,  Pl ls  a  Pl 19  podzemního zásobníku  Dolní  Bojanovice.  K těmto  sondám  vedou  přístupové
trasy, z nichž při'stupová trasa k sondě P93, vede obvodem staveniště. Po dobu výstavby je nutno zajistit
průjezdnost  pro  techniku  pro  zdoláváni'  havárií  na  sondách, jakožto  i  pro  vozidla  údržby  a  výzkumu
sond.  Z těchto  důvodů  je  třeba  v rámci  výstavby  upřednostnit  výstavbu  přeložky  polní  cesty,  která
následně  zajistí  potřebnou  přístupnost.  Pro  při'stupnost  k sondě P93  v době.  kdy  nebude  možné využít

přeložku  polni' cesty.  bude zajištěna trasa po  stávající  polni'  cestě,  nebo  trase  přeložky  polní  cesty  (po
odstraněni' omice v tl. 0.5 m a zhutněni' kameniva 32 -63 mm jako dočasné zpevněni).

Pře]ožlw sítí technické infrastrukturv:

V rámci stavby se uvažuje s přeložkou sdělovacmo kabelu spol. CETIN, a.s. a anodové ochrany a PKO
propojovacmo  kabelu  spol.  NET4GAS,  s.r.o..  Přeložky jsou  vyvolané  umístěním  suché  nádrže  SNl.
Tyto pře]ožka nejsou součástí předložené PD ani probíhajícího stavebního řízení výstavby vodní
děl suchých nádrží SNl a SN2.

Masawkovo nám.1, 695 35 Hodonín
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Strana 6 (celkem  14)



Základní bilance stavbv - bi]ance zemních Drací

SN 1 - retenční Drostor
Výkopy
Odhumusováni'
ohumusováni'

SN 1 -zemní hráz
Výkopy
Násypy
Odhumusování
ohumusováni'

7 378 m3
4 746 m3
1  023  m3

509 m3
5  816 m3

1155  m3

275  m3

SN 2 - retenční t)rostor
Výkopy
Odhumusování

SN 2 -zemní hráz
Výkopy
Násypy
Odhumusováni'
Ohumusování

1  209 m3
797 m3

357 m3
2 720 m3
488 m3
142  m3

C.    Zařazení stavbv z h[ediska TBD:

Z hlediska TBD dojde k posouzení zařazení vodního díla „Protipovodňová opatření Mutěnice -vodni'
nádrže Pod oborou"- Suchá nádrž SN  1  a suchá nádrž SN2 do příslušné kategorie TBD s vypočteným
potenciálem škod pro nádrž SN  1, P = 0,8 bodu a pro nádrž SN 2, P = 0,5 bodu.

Další podrobnosti isou wedenv_viipředložené i)roiektové dokumentaci.

MaÉetkoi)rávní Doměrv:

Dozemky. na kterých se stavba Drovádí:

Suchá nádrž SNI   Dozemkv v k. ú. Mutěnice
p.č. 7715 (ostatní plocha. jiná plocha)

p.č. 7845(ostatní plocha. ostatni' komunikace)

p.č. 7714 (ZPF, omá půda)

Suchá nádrž SN2  Dozemkv v k. ú. Mutěnice
p.č. 7804 (ostatní plocha. jiná plocha)

výměra:  12234 m2 -trvalý zábor:  12234 m2. dočasný
zábor: bez záboru
vlastník:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200.   69611
Mutěnice
výměra:  4925  m2  -trvalý  zábor:  2183  m2,  dočasný
zábor:  1096 m2
vlastni'k:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice
výměra:   1706  m2  -trvalý  zábor:   803   m2,  dočasný
zábor:  1706 m2
vlastni'k:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice

výměra:   1144  m2  -trvalý  zábor:   1144  m2,  dočasný
zábor: bez záboru

Masarykovo nám.l . 695 3S Hodonín
KB  Hodoiiín   čú  J2J67l'Oloo      [Č`   28+  891     Telspoiovatelka.   5183ló  ll  l.www.hodonin.eu,
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p.č. 7805 (ZPF, trvalý travni' porost)

p.č. 7811  (ostatni' plocha. jiná plocha)

vlastni'k:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice
výměra:  2708  m2  -  trvalý  zábor:  2708  m2,  dočasný
zábor: bez záboru
vlastník:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice
výměra:    141    m2   -trvalý   zábor:    141    m2,   dočasný
zábor: bez záboru
vlastník:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice

p.č. 7807 (vodni'plocha. koryto vodni'hotoku)        výměra:   695   m2  -trvalý   zábor:   230   m2,   dočasný
zábor: 465 m2

p.č. 7810 (PUPFL, lesni' pozemek)

p.č. 7808 (ostatni' plocha, neplodná půda)

vlastni'k:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice
výměra:  1033 m2 -trvalý zábor:  bez záboru, dočasný
zábor:  1033  m2
vlastník:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice
výměra:  707  m2 - trvalý zábor:  bez záboru,  dočasný
zábor:  7o7 m2
vlastni'k:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice

p.č. 7802 (vodni'plocha. korytovodni'hotoku)        výměra:   2510   m2  -trvalý   zábor:   31   m2,   dočasný
zábor: bez záboru
vlastník:   Česká   republika,   právo   hospodařit:   Lesy
České   republiky,   s.p.,   Přemyslova   1106/19,   Nový
Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

p.č. 7801  (PUPFL, lesni' pozemek)

p.č. 7803 (PUPFL, lesní pozemek)

p.č. 7806 (ostatní plocha, neplodná půda)

p.č. 7809 (ZPF, trvalý travní porost)

výměra:    36680    m2   -   trvalý   zábor:    bez   záboru,
dočasný zábor: 50o m2
vlastník:   Česká   republika,   právo   hospodařit:   Lesy
České   republiky,   s.p.,   Přemyslova   1106/19,   Nový
Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
výměra:    17939   m2   -   trvalý   zábor:    bez   záboru,
dočasný zábor: 399 m2
vlastni'k:   Česká   republika,   právo   hospodařit:   Lesy
České   republiky,   s.p.,   Přemyslova   1106/]9,   Nový
Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
výměra:  386 m2 - trvalý zábor:  bez záboru,  dočasný
Zábor:  386 m2
vlastník:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice
výměra:  3414 m2 -trvalý zábor: bez záboru, dočasný
zábor: 34i4 m2
vlastni'k:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice

p.č. 7812 (ostatní plocha. ostatni' komunikace)        vlastni'k:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice
výměra:  1496 m2 -trvalý zábor:  bez záboru, dočasný
zábor: 6o3 m2

Masarvkovo nám.1. 695 35 f]odonín
KB  Hodoni'n.  č  ú   J2J67]Í'Oloo      IČ   28J  891     Tel  spojovatelLa.   518  316111,  www hodonm  eu ,
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Dřeložka cestv  Dozemkv v k. ú. Mutěnice
p.č. 7845 (ostatni' plocha, ostatni' komunikace) výměra:  4925  m2  -trvalý  zábor:  2132  m2,  dočasný

zábor:  1096 m2
vlastni'k:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice

p.č. 7846 (ostatni'plocha, ostatníkomunikace)        výměra:   6122   m2   -trvalý   zábor:   51   m2,   dočasný
zábor:  o m2
vlastník:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200.   69611
Mutěnice

pozemek pro uloženi' _přebytečné ornice v k. ú. Mutěnice
p.č. 7743 (ostatní plocha, ostatni' komunikace)        výměra:  155919 m2

vlastník:    Agro    MONET    a.s.,    č.p.    200,    664    55
Moutnice

pozemek pro přístup k parcele pro uložení přebytečné omice v k. ú. Mutěnice
p.č. 7846 (ostatni' plocha. ostatni' komunikace)        výměra: 6122 m2

vlastni'k:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice

Dozemkv Dro zařízení staveniště` v k.ú. Mutěnice:

p.č. 7809 (ZPF, trvalý travni' porost)

p.č. 7714 (ZPF, omá půda) altemativni' umi'stění

vlastník:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice
vlastník:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice

Dozemkv Dro mezideDonie materiálu a i)říDadnÝ zemník. v k.ú. Mutěnice:

p.č. 7809 (ZPF, trvalý travní porost)                           vlastnik:   Obec   Mutěnice,   Masarykova   200,   69611
Mutěnice

Další Dráva a věcná břemena k Darce]ám íDozemkv v k.ú. Mutěnice):
Parc. č. 7714 a 7845    věcné břemeno -spočívaji'cí v právu strany oprávněné a budoucích provozovatelů
zásobníku k:

-   uloženi'   (vybudování)   provozováni'   a   opravám   včetně   generálních   oprav   plynovodu   na
části pozemku podle GP  1345 -2/2003

-   vstupu   a  vjezdu   na   část   pozemku   dle   GP   za   účelem   provozu,   údržby,   oprav   včetně

generálni'ch oprav a odstraněni' plynovodu
-zdržení se všech činnosti', které by mohly ohrozit plynovod

Oprávnění pro: MND Energy Storage a.s., Úprkova 807/6, 69501  Hodoni'n, IČ 27732894

Sousední Darcelv v k. ú. Mutěnice

p.Vc.7700977U3,7704,7705,7706.77U],7708,77U9,77\0977\\g77\2077\3,7716,77\797718g77\9,
772/fl, 772.1, 772:2., 772:3 . 7724, 772;5 , 772;6, 772] , 7772;8, 772;9 , 7730. 77 3\ , 773;2., 77?3 , 7813 , 78189
7819,  7820,  7821,  7822,  7823,  7824,  7825,  7826,  7828,  7829,  7830,  7831,7832,  7833,  7834,  7835,
7836, 7837, 7838, 7839O 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7847.

K žádosti bv]o do]oženo:

•     Projektová dokumentace stupně DSP, zhotovitel: VII Ateliér, Lidická sl, 602 00 Bmo, vypracovali:
Ing.   Petr  Horák,   Tng.   Marek   Krčma,   zodp.   projektant:   Ing.   Ivo   Pospíšil,   ČKAIT   1002260   -
autorizovaný   inženýr  pro  vodohospodářské   stavby,   datum:   listopad  2021,  zakázka  č.   28#021,
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součásti' PD je lnženýrsko-geologické posouzeni'. zpracovatel  GEON,  s.r.o., zpracovatel  lng. Albert
Kmeť` datum: ři'jen 2021

•     Plnámoc kzastupováni'
•     Plán kontrolni'ch prohli'dek stavby
•     Posudek o  potřebě,  popř.  návrhu  podmi'nek  prováděni'  TBD,  pro  vodni'  nádrž  Pod  oborou  -suchá

nádrž SN I . Vodni' díla-TBD, a.s., ze dne  11.03.2022
•     Posudek  o  potřebě,  popř.  návrhu  podmínek  prováděni'  TBD`  pro  vodni'  nádrž  Pod  oborou  -suchá

nádrž SN2. Vodni' díla-TBD, a.s., ze dne  11.03.2022
•     Vyjádřeni'  odbomého  lesni'ho  hospodáře  (OLH)  k navržené  stavbě,  ze  dne   1.3.2022  -souhlasné

stanovisko
•     ČHMÚ,    základni'    hydrologické    údaje    podle    ČSN    75     1400,    č.ev.    CHMI/8584/202l,    č.j.

CHMI/561/630/2021, spis.zn. ZN/CHMI/561 /2/202 ] , ze dne 09.08.2021
•     AgroMONET,  a.s.,   souhlas   suloženi'm   omice  na  pozemku   p.č.   7743   vk.ú.   Mutěnice,  ze  dne

11.04.2022
•     Vyjádření účastni'ků ři'zeni' orgánů státni' správy. správců vodních toků a organizaci':

-      Měú  Hodoni'n,  OŽP,  vyjádřeni'  k PD.  č.j.  MUHOCJ  7639/2021  OŽP,  spis.zn.
MUHO  14003/2021  OŽP, ze dne 31.01.2022.

-      Měú  Hodoni'n,  OŽP.  závazné  stanovisko  kzásahu  do  VKP  dle   §4  odst.  2
zákona  č.   114/1992   Sb.  (zákon  o  ochraně  při'rody  a  krajiny),  č.j.  MUHOCJ
1 1045/2022 0ŽP, spis.zn. MUHO 3704/2022 0ŽP, ze dne 09.02.2022.

-      Měú Hodonín, OŽP, závazné stanovisko z hlediska ochrany krajinného rázu dle

§12  odst.  2  zákona  č.   114/1992  Sb.  (zákon  o  ochraně  přírody  a  krajiny),  č.j.
MUHOCJ    11304/2022    0ŽP,    spis.zn.    MUHO    3735/2022    0ŽP,    ze    dne
11.02.2022.

-      Měú  Hodonín,  OŽP.  závazné  stanovisko  zhlediska  nakládáni'  sodpady.  č.j.

MUHOCJ    24059/2022    0ŽP,    spis.zn.    MUHO    6137/2022    0ŽP,    ze    dne
04.04.2022.

-      Měú  Hodoni'n,  Odbor  stavebni'  úřad,  závazné  stanovisko  ke  stavbě  vedlejši'  -

objekt SOO9 „přeložka polní cesty" dle  §  94j  odst. 2  stavebni'ho zákona. ze dne
26.01.2022, č.j. MUHOCJ 4076/2022, spis.zn. MUHO 2649/2022.
Obecní   úřad   Mutěnice,   rozhodnuti'   -   povolení   ke   káceni'   dřevin,   ze   dne
02.02.2022, č.j. OÚMU-0225/2022, spis.zn. ŽP/2022
Lesy  České  republiky.  s.p.,  Lesni'  závod  Židlochovice,  ze  dne  17.01.2022,  č.j.
LCR004/O 10895/2021, spis.zn. LCR0001091 /2022
Povodí  Moravy,  s.p.,  stanovisko  správce  povodí,  ze  dne  14.01.2022,  č.j..  PM-
5 8123/202 l /5203/Mi
Ministerstvo  obrany,  sekce  nakládáni'  s majetkem  Ministerstva  obrany,  odbor
ochrany  územních  zájmů  a  státního  dozoru,  č.j.   SpMO   1219-637/2021-1150,
sp.zn.116860/2021-1150-OÚZ-BR, ze dne  13.09.2021  (platnost do  13.09.2022)
Státní    pozemkový    úřad.    vyjádřeni'    kpD,    ze    dne    21.1.2022,    zn.    SPU
021719/2022/Sas, spis. zn. SP 1015/2022-523204

Stanoviska a vyjádření správců inženýrských si'tí. tj. vlastni'ků dopravní/technické infrastruktury:
Správa   a   údržba  silnic   JmK.   p.o.k.,   č.j.   16815/202l-Jih,   ze   dne   16.08.2021

(platnost do  16.08.2022)
EG.D, a.s., zn. E7456-26157383, ze dne 03.01.2022 (platnost do 21.12.2023)
EG.D, a.s., zn. Z0393-27051458, ze dne 03.01.2022
GasNet,   s.r.o..   zastoupený   GasNet   Služby,   s.r.o.,   zn.   5002526159,   ze   dne
05.01.2022 (platnost do 05.01.2024)
Čepro, a.s., zn.11078/21, ze dne 03.08.2021  (platnost 03.08.2022)

Masarykovo nám.I , 695 J5 Ilodonín
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Ceps,  s.r.o., zn.11328/202l/CEPS, ze dne 21.12.2021  (platnost do 21.12.2023)
Telco   Pro   Services,    a.s.,zn.   0201344415,   ze   dne   21.12.2021    (platnost   do
21.12.2022)

NET4GAS, zn.  14122/21 /OVP/Z, ze dne 04.01.2022
NET4GAS, zn. 3042/22/OVP/Z, ze dne 22.03.2022 (platnost do 22.03.2024)
T-Mobile  Czech  Republic.  a.s.,  č.j.  E63010/2l,  ze  dne  21.12.2021   (platnost  do
21.12.2022)

-      Vodafone czech  Republic,  a.s.,  zn.  MW9910189209371735, ze dne 21.12.202l

(platnost do 21.12.2022)
Vodovody a kanalizace Hodoni'n,  a.s.` zn.  2021399, ze dne 09.08.2021  (platnost
do 09.08.2022)
MND, a.s., č.j.1177/409, sp.zn. V/2021 /409, ze dne 06.01.2022
MND Gas Storage, s.r.o., zn. 30/2021_aktl , ze dne  13.01.2022
SPP Storage, s.r.o., ze dne  18.01.2022

Zbývá doložit:
-      Vyjádření/stanovisko  při'slušného  OBÚ  k umi'stěni'  stavby  v  dobývacím  prostoru  na  pozemcích:

p.č. 7845, 7846 a 7743 v k.ú. Mutěnice,
-      Rozhodnuti' o odněti' PUPFL (tj. pozemků určených k plnění fúnkcí lesa),
-      Souhlas kzásahu do pozemků do 50 m od hranice lesa (Městský úřad Hodonín, odboržp),
-      Souhlas vlastníka vyznačený na situačním  výkresu  stavby pro pozemky p.č.  7801,  7802  a 7803

v k.ú. Mutěnice, vyznačeni' je nutno provést v souladu se stavebním zákonem,
-      Platné stanovisko spol. CETIN a.s. (správce dotčené technické infrastruktury),
-      Souhmné   vyjádřeni'   Kraj.ského   úřadu   Jihomoravského   kraje,    odboru   ŽP,    kprojednávané

dokumentaci stavby.

Jedná  se  o  veřejně  prospěšnou  stavbu,  vymezenou  v platném  územním  plánu  obce  Mutěnice.  Správní

poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb. o správni'ch poplatcích, nevyměřuje.

Ing. Pavel Kašperák
referent odboru ŽP

Masarykovo nám.I , 695 3S Hodomi'n
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Ve  smyslu   ust.  §  25  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správního  řádu,  v platném  znění  a  ust.  §   144
správního řádu se toto oznámení o zahájení stavbeního (vodoprávního) řízení, doručuje některým
účastníkům   řízení  i  veřejnou  vyh]áškou,  tj.   tak,  že  bude  zveřejněno  na  úřední  desce  a  též
zveřejněno způsobem umožňujícím dá]ko`ý přístup na Měú Hodonín a OÚ Mutěnice po dobu 15
dnů2 přičemž patnáctý den bude považován za den doručení této veřejné vyhlášky. Žádáme tímto
Měu Hodonín a OÚ Mutěnice, aby po uplynutí dané lhůty zaslaly potvrzení o vyvěšení a sejmutí
s podpisem oprávněné osoby zdejšímu vodoprávnímu úřadu Měú Hodonín, OŽP.

Datumvyvěšení:....Ž#.7.2?é'2Z

*/69°o84EtcMN#ĚŘNAi%Eokres Ho.onln
9. ' . ' ...............

Razi'tko a podpis oprávněné osoby
potvrzuji'ci'vyvěšeni'

V e]ektronické podobě zveřejněno od:

N' ÚŘAD
1ť `7 .'-i 2Cf2 Z •............Ókřěť.H6ůriíri

Razi'tko a podpis oprávněné osoby 9

Datum sejmutí:

Razítko a podpís oprávněné osoby
potvrzuji'ci'sejmutí

V elektronické podobě zveřejněno do:

Razítko a podpis oprávněné osoby

Ma§arvkovo nám.l . 695 35 Hodonín
KB  Ho.donín   č.ú   424671'0100      IČ   284  891     Tel  spojovatelLa    518316  lll,wwwhodonineu,

Strana  12 (celkem  14)



Rozdělovník:
A. Povolení  k  nakládání  s vodami  spočívající  vjejich akumulacl a vjiném nakládání s nimi

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního zákona:
1.    Obec  Mutěnice,  Masarykova  200,  69611  Mutěnice,  doručí  se  zmocněnci    Vll  ateliér,  s.r.o.,

Lidická sl , 602 00 Bmo, IDDS: 2nhacx6

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 vodního zákona:
2.    Obec  Mutěnice,  Masarykova 200,  69611  Mutěnice,  IDDS:  5kebcmv -dotčená obec,  vjejímž

území může dojít rozhodnuti'm vodoprávnmo úřadu k ovlivnění vodni'ch poměrů nebo životního
prostředi' a správce bezejmenného vodního toku

Ostatní:
3.    Povodí Moravy, s.p., Dřevařská  11, 602 00 Bmo, IDDS: m49tsgw

8. Sta[vební povolení k vodnímu diílu

Úěastníci stavebního řízení d]e § 27 odst.  1  písm. a) správního řádu a §  109  písm. a) stavebního
zákona (doručen]' jednotLivě) :

1.    Obec  Mutěnice,  Masarykova  200,  69611   Mutěnice.  doručí  se  zmocněnci    VIl  ateliér,  s.r.o.,
Lidická sl, 602 00 Bmo, IDDS: 2nhacx6  -stavebník

Účastníci stavebního  řízení d]e §  27 odst.  1  písm. a) správního  řádu  a §  109 písm.  c) stavebního
zákona (doručeni' jednotlivě):

2.    Lesy České republiky, s.p., Přemyslova  1106/] 9, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové,
IDDS: esjcfsn

Účastníci  stavebního  (vodoprávního)  řízení  pod]e  §  109  písm.  d)  a  písm.  f)  stavebního  zákona
(doručeníjednotlivě):
vlastníci (spráwci) dotčené technické infirastruktury :

3.    EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Čemá Pole, 602 00 Bmo, IDDS: nf5dxbu
4.    GasNet,  s.r.o.,  zastoupený GasNet  Služby,  s.r.o.,  Plynárenská 499/1, Zábrdovice,  602  00 Bmo,

IDDS:jnnyjs6
5.    MND Gas Storage, Úprkovg 807/6, 695 01  Hodoni'n, IDDS: t3wesnk
6.   MND Energy Storage a.s., Uprkova 807/6, 69501  Hodonín, IDDS: t3wesnk
7.    NET4GAS, s.r.o.. Na Hřebenech 111718/8,140 21  Praha 4 -Nusle, IDDS: 8ecyjt9
8.    SPP Storage, s.r.o., č.p. 891, 69617 Dolni' Bojanovice, IDDS: qgvzb6z
9.    CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19. Libeň,19000 Praha 9, IDDS: qa7425t

Účastníci  stavebního  (vodoprávního)  řízení  podle  §  109  písm.  e)  stavebního  zákona    (doručeni'
veřejnou vyhláškou)
osoby,   jejichž   vlastnická   práva   nebo  jiná   věcná   práva   k sousedním   stavbám   anebo   sousedním
pozemkům nebo stc[vbám na nich mohou být vydáním stavebního povolení přímo dotčena..
P.-C.77rf3977o497705,77o6,77cn,77o8977uo,77lo,77\i,77i2.77\3.77i6,77i7,77\8977ig,772f],
77210 772:2., 772;3 , 7724, 772.5 , 772;6, 772] , 7772;8, 772;9 , 7730, 7731. 77?2.. 7733, 7734, 7735 , 78\3 ,
7818,  7819,  7820,  7821,  7822,  7823,  7824,  7825,  7826,  7828,  7829,  7830,  7831,7832,  7833,  7834,
7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7847 v k.ú. Mutěnice, obec Mutěnice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
10. Ministerstvo obrany,  sekce nakládáni' s majetkem Ministerstva obrany. odbor ochrany územni'ch

Masarykovo nám.1. 695 35 Hodonín
KB  Hodoni'n`  čú   J2467l/Oloo      IČ   284  891     Tel  spojovatelLa    518316  H1,wwwhodonmeu,
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zájmů  a  státni'ho  dozoru,  Tychonova  1,160  01   Praha  6,  pracoviště:  OUZ  Bmo,  Svatoplukova
2687/84 662  10 Bmo, IDDS: hjyaavk

11. Obvodni' báňský úřad  pro  územi' krajů Jihomoravského  a Zlínského,  Cejl  481/13,  60142  Bmo,
IDDS: 95zadtp

12. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Bmo, IDDS: x2pbqzq

Ostatní (doručení jednotlivě):

13. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Bmo, IDDS: m49tsgw

14. Agro MONET a.s.. č.p. 200, 664 55 Moutnice, IDDS: e3ecm59

Na vědomí (doručeníjednotlivě):
15. Měú Hodoni'n, odbor stavebni' úřad, Homí Valy 2, 695 01  Hodonín
16.   Státní  pozemkový  úřad,  sídlem:  Husinecká   1024/1 la,   130  00  Praha  3  -Žižkov,  doručí  se:

Krajský  pozemkový  úřad  pro  Jihomoravský  kraj,  pobočka  Hodonín,  Bratislavská  1/6,  695  01
Hodonín, IDDS: z49per3

17. Masarykovo muzeum, p.o., Zámecké nám. 27/9, 695 01  Hodonín, IDDS: nsnkmz7

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
•     Městský úřad Hodonín, odbor OKASM -podatelna, Národní tř. 25, 695 01  Hodoni'n

•     Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696  11  Mutěnice, IDDS: 5kebcmv

Ms]`aivknvn nÁm.I . 695 35 f]odonín

8.7.2o22           42J67]/Oloo      IČ   28489l     Telspojovatelka    5]83ló  lll,w\^m/hodonineu,

Strana  14 (ce[kem  14)



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento  dokument  v  listinné  podobě,  který  vznikl  pod  pořadoy]h  číslem  150476479-226055-220718115057
převedením  z  dokumentu  s  názvem  pk9956-zahřl'z-Mutěnice  protipovodňová  opatření  vodní  nádrž  Pod
oborou(2).pdf obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 14 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož
převedením vznikl.

Autorizovanou  konverzí  dokumentu  se  nepotvrzuje  správnost a  pravdivost údajů  obsažených  v  dokumentu  a
jejich soulad s právními předpisy.

Obsah  předložené  datové  zprávy  k  provedeni'  autorizované  konverze  byl  ve  shodě  se  záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem  ] 062038617 byla systémem přenesena dne  18.07.2022
v   10:35:59.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne   18.07.2022  v   11:51:05.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,   zaručenou  elektronickou   pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

řydda::é:ei:#i:[#]9cvkaényimačpc°es#3:a;ee]čeeTí:S]č|::obc#Í,řke!#ícoh]d5ůsvěAm7'gů:°ce#Xa%Uy]e]#á°nní;::tusípgenč::

3ruo::Ířfi::TÍMicn?ste4riwše;nítmp°Čš::kés::Lu3:]Pky:nEflperE::TcíkásyátaéčEa::::Vy;:geťs:;raánoeáač-en:r;ads:kť:í
razítkem.  Datum  a  čas  18.07.2022  11:05:03,  číslo  kvalifikovaného  časového  razítka  nebo  kvalifikovaného
elektroníckého časového razítka 01 40 72 06, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qualified CA 5, Česká
pošta, s.p..

Informace o datové zprávě
ID datové zprávy:  106203 8617
ID schránlq/ odesílatele: mwvbvks
ID schránky příjemce: 5kebcmv
Datum a čas dodání:  18.7. 2022,12:35:59

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovan]h elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu  byla ověřena dne  18.07.2022 v  11 :51 :09.  Kvalifikovaný elektronický

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

:`8e.#?2n.i2g,??|d.P:ios,#oda3:o:edá:?ifiť:taTéeáej:.ěenkeťm.:i:;Fma?:dg|i:3!a#:|n.ýc*ac,:#Í:`5áféh?d.=riéiEžá#

::esků°:ť:giepm°dsTisže°b[g3á!ej4í:iciv3|í:[ěk:Vpťošts:#íkmátQP::,;ť,ee#r%nÁC4?ďe?sdÉSp:š:a?sť::pt:a;íof'dke°p|#,
osobu  lng.  Pave]  Kašperák,  referent,  odbor  životního  prostředí,  622471,  Město  Hodonín.  Uznávaný
elektroniclq7    podpis    byl    označen    platným    kvalifikovaným    časovým    razítkem    nebo    kvalifikovaným

:|eěkř:::ícd#jm[§:oS;#2r#[k,:T]:#a#jekvoa`#š8::#&it°ksuť::taut:`e:.č::aT8°.Sot7.č2aosžgé:8:;%tí,ač:,:!:
kvalifikovaného  cer[ifikátu  pro  časové  razítko  01   40  72  05,  časové  razítko  bylo  vydáno  kvalifikovaným
poskytovatelem Postsignum Qualiried CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 18.07.2022

:E:SEapší[jšmKe\;L%Ů°Ádpís°Soby.kteráautorizovanoukonveridokumentuprovedia:

Poznámka:                                                                                            í
Kontrolu  téio  dolož]q/   lzp  provést  v  cerťnáLní  evidenci  doložek  přístupné  zi)ůsobem  umožňujíclm  dďkový  příst..p  rLa  adrese
https../;hirw`.].cqechpoir[t.cz/overovacidolozky.


