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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení
posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 09.09.2019 podala Obec Suchá Loz, IČO
00291374, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

vydává podle § 15 vodního zákona a 115 stavebního zákona
stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
TDI v lokalitě Záhumenice, Suchá Loz
SO 03 Vodovod, SO 04 Kanalizace jednotná
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2238 (zahrada), parc. č. 2328/1 (ostatní plocha), parc. č. 4044
(trvalý travní porost), parc. č. 4133 (ostatní plocha), parc. č. 4739 (ostatní plocha), parc. č. 2353/42
(ostatní plocha), parc. č. 4043 (ostatní plocha) v katastrálním území Suchá Loz, kraj Zlínský.
Popis stavby:
SO 03 Vodovod – potrubí PE 100 SDR 11 Dn 90x8,2 mm, délky 915 m, navrženo pro obytný soubor
ZTV v obci Suchá Loz, napojení bude provedeno ve dvou místech pomocí vysazeného T-kusu, za kterým
bude osazeno uzavírací šoupátko se zemní zákopovou teleskopickou soupravou, na síti vysazeny 2 ks
nových nadzemních požárních hydrantů DN 80, dále osazen podzemní hydrant řešený jako vzdušník
v nejvyšším místě nivelety, pro výhledové napojení objektů RD na druhé straně komunikace budou pod
cestou položeny chráničky z potrubí PE 100 SDR 17 Dn 90.
SO 04 Kanalizace jednotná – stoka „A“ PVC SN8 DN 300, délky 818 m, vedena podél navrhované
komunikace, dále přechází do komunikace, kde je vedena v ose jízdního pruhu, z kanalizace vysazeny
nové kanalizační napojení z potrubí PVC SN 8 DN 150, ukončeny u hranice pozemků revizními
šachtičkami DN 400, na nové kanalizaci osazeny prefabrikované revizní šachty DN 1000, tvořené
šachtovým dnem DN 1000 s bet. kynetou, kruhovými kanal. skružemi DN 1000 a přechodovou skruží,
kanalizační poklopy třídy zatížení B v zatravněných plochách a D v komunikacích a litinovým poklopem,
osazeným do rámu.
Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou ověřil
Ing. Lubomír Baar, (ČKAIT 1300133) v srpnu 2019; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

2.
3.
4.

5.
6.

Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
Před zahájením stavby je nutno, aby stavebník prověřil stav všech stávajících inženýrských sítí,
zajistil jejich vytýčení a při dokončení stavby postupoval tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
a) po vytyčení stavby,
b) před zásypem potrubí,
c) konečnou fázi výstavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
znění pozdějších předpisů
Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherský Brod, Odbor životního prostředí, č.j.
OZP/0204/19/Mik, ze dne 13.03.2019:
 Odnímané zemědělské pozemky nebo jejich části uvedené v tabulce tohoto souhlasu v tabulce
tohoto souhlasu smí být využity výhradně pro stavbu TDI v lokalitě Záhumenice – Suchá Loz
v katastrálním území Suchá Loz.
Hranice odnímaných zemědělských pozemků p. č. 4044 a 2238 v k. ú. Suchá Loz a odnímané
části zemědělského pozemku p. č. 207/1 v k. ú. Suchá Loz budou v terénu zřetelně vyznačeny
tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělského půdního fondu. V rozhodnutích
vydaných podle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu, překročit výměru danou tímto souhlasem.
Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy provede investor v souladu s ustanovením § 8
odstavce 1 písmene a) zákona o ochraně ZPF na vlastní náklad skrývku ornice případně hlouběji
uložených zúrodnění schopných zemin, její odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu. Skrývka ornice je stanovena v tloušťce 25 cm, celkový
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objem skrývky na celé odnímané ploše tedy činí cca 1833 m . Zahájení skrývky ornice je možno
započít až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Skrývka ornice bude po dobu
stavby uložena na deponii na pozemku investora tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení,
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zaplevelení či zcizení. Po dokončení stavby bude ornice využita v množství 632 m na
ohumusování pozemku přilehlého ke stavbě, tj. na nezastavěných částech pozemků p. č. 4044
a 2238 v k. ú. Suchá Loz a zbývající část na pozemcích p. č. 4067/1 a 4061/2 (dříve pozemek
p. č. 4067) v k. ú. Suchá Loz, které jsou ve vlastnictví investora. O všech manipulacích se
skrytými kulturními vrstvami povede investor průkaznou evidenci.
V souladu s § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF není osoba, které svědčí oprávnění
k záměru, pro který byl vydán tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, povinna zaplatit
odvod, protože se jedná o trvale odňatou půdu pro stavbu místní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství. Orientační výpočet odvodů se nezpracovává.
Stavebník učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo
k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho
vegetační kryt ani k dalším jiným škodám. Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních
zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou.
Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle
konkrétních požadavků vlastníků (nájemců) na vlastní náklad přístup na tyto pozemky. Dojde-li
vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních
zemědělských pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.
Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí bude rozhodnutí dle
zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon), popřípadě pravomocné rozhodnutí
o souhlasu (§ 10 odst. 4 zákona o ochraně ZPF).
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může na návrh žadatele změnit pravomocné
rozhodnutí o souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, jestliže se změnily podmínky
rozhodné pro obsah souhlasu podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.
Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti
uplynutím 3 let ode dne jeho oznámením žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle
zvláštních právních předpisů.
 Správní orgán požaduje předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě před započetím
užívání stavby/udělením kolaudačního souhlasu/ ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací, jako
správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s
odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a
nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení
dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem
prevence v oblasti životního prostředí. Tyto doklady je zhotovitel stavby povinen dle § 20 písm. e)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech uchovávat a předložit v rozsahu a s náležitostmi dle § 21 a
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přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
b) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, č.j. KHSZL 08816/2019, ze dne
23.04.2019:
 Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody, odebraného
z řešeného prodloužení vodovodního řadu v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky
MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru)
držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo
držitelem autorizace.
 Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro
styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
c) Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., zn.: ŘSZKUH 07008/19-232 ze dne 05.09.2019:
 Stavba bude provedena dle DSP zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a.s.,
Štefánikova 167, Zlín, PSČ 760 01 (z.č. 18 1643 datum 08/2019).
 V případě, že stavbou dojde k omezení silničního provozu, požádá investor se zhotovitelem
stavby ŘSZK min. 1 měsíc před zahájením prací na pozemku Zlínského kraje o uzavření dohody
o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnice.
 Před zahájení prací požadujeme předložit plán organizace výstavby.
 Po dokončení obrusné vrstvy místní komunikace požadujeme pracovní spáru mezi silnicí III/4981
a MK proříznout a opatřit bitumenovou zálivkou.
 Před zahájením prací omezujících silniční provoz investor se zhotovitelem stavby požádá
zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětného úseku silnice), což bude provedeno formou
sepsání příslušného protokolu. Před omezením silničního provozu je nutné požádat MěÚ
Uherský Brod – odbor správní o vydání rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnice a
k částečnému omezení silničního provozu a stavbou dotčený úsek silnice III/4981 označit
přechodným dopravním značením.
 Požadujeme, aby investor se zhotovitelem stavby pravidelně informovali ŘSZK o termínech
kontrolních dnů v rámci stavby (e-mail: zuntova@rszk.cz).
 Požadujeme, aby investor předložil ŘSZK v jednom vyhotovení originál kolaudačního souhlasu
neprodleně po vydání příslušným stavebním úřadem.
 V souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí si vyžádat stanovisko
ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/4981
v obci a k.ú. Suchá Loz. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení,
žádáme oznámení termínu dokončení stavby a provedení místního šetření.
 Stavebními pracemi nesmí docházet k znečištění a poškození silnice III/4981 ani jejího
příslušenství. Stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese. V případě,
že nelze jinak, je umístění skládky stavebního materiálu a jiných věcí přímo na vozovce
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zpoplatněno dle sazebníku ŘSZK částkou 100,-Kč/m /den + DPH platné v daném roce.
 Po ukončení prací bude silniční těleso uvedeno do odpovídajícího stavu, upraveno a řádně
vyčištěno.
 V souladu s § 28 zák. č. 13/97 Sb. (platné znění) je investor povinen bez průtahů odstranit
veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené stavbou.
 Požadujeme, aby nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby
investor se zhotovitelem uvedl silniční těleso do odpovídajícího dopravně-technického stavu na
základ a nebezpečí investora včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice.
7. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o., zn. 5001905477 ze dne 02.05.2019.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn. H18502-16319849 ze dne
15.04.2019.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Návrh na vydání kolaudačního
souhlasu je nutno podat ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu spolu s předepsanými doklady.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád):
 Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151, 370
01 České Budějovice GridServices, s. r. o., Plynárenská 499, 602 00 Brno Ředitelství silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.
Odůvodnění:
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Dne 09.09.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební řízení. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná, vodoprávní úřad vyzval
žadatele o její doplnění s termínem do 31.01.2020 a současně usnesením dne 08.11.2019 pod č.j.
OZP/2449/19-2 řízení přerušil.
K žádosti byly předloženy tyto podklady: územní rozhodnutí vydané MěÚ Uherský Brod, Odbor
stavebního úřadu, ze dne 18.12.2019, č.j. OSU/1354/19-10, v právní moci dne 21.01.2020 a souhlas dle
§ 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. OSU/0545/20-2 ze dne 31.03.2020, koordinované závazné
stanovisko MěÚ Uherský Brod, Odbor životního prostředí, č.j. OZP/0979/19/Mik, ze dne 09.07.2019,
koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení ekologických rizik, č.j. KUZL
27847/2019, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, č.j. KHSZL 08816/2019, ze
dne 23.04.2019, souhlasné závazné stanovisko bez připomínek Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje ze dne 17.04.2019, č.j. HSZL-2113-2/UH-2019, souhlasné závazné stanovisko bez
připomínek Správy CHKO Bílé Karpaty, č.j. 00857/BK/19/Fr ze dne 04.06.2019, vyjádření Ředitelství
silnic Zlínského kraje, p.o., zn.: ŘSZKUH 07008/19-232 ze dne 05.09.2019, vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., č.j. 596187/19, ze dne 05.04.2019, stanovisko
GridServices, s.r.o., zn. 5001905477, ze dne 02.05.2019, vyjádření o existenci zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. zn. H18502-16319849, ze dne 15.04.2019.
Vodoprávní úřad oznámil dne 28.02.2020 pod č.j. OZP/2449/19-3 zahájení řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy.
K záměru stavby vydal Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, územní rozhodnutí ze dne
18.12.2019, č.j. OSU/1354/19-10 a souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. OSU/0545/20-2
ze dne 31.03.2020.
Podmínky vlastníků technické infrastruktury, uvedené v jejich vyjádření stavební úřad do výroku
neuváděl, protože povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby včetně přípojek jsou stanoveny
zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a
zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a účastníci
řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k
sousedním pozemkům nebo stavbám (veřejnou vyhláškou):
st. p. 259, 263/1, parc. č. 168/2, 169/1, 169/2, 173, 174/1, 181, 182, 189, 190/1, 191/2, 194, 196, 199/1,
200/1, 200/2, 200/3, 204, 207/2, 207/3, 209/1, 1496/22, 2239/1, 2239/2, 2239/3, 2245/1, 2245/2, 2246/2,
2258/1, 2264, 2270/2, 2276, 2282/1, 2287/1, 2288/1, 2290/1, 2292/1, 2295/1, 2296/1, 2298/1, 2300/1,
2302, 2304, 2306/1, 2309/1, 2310/2, 2311/1, 2312/2, 2313/2, 2314/1, 2316/1, 2316/2, 2318, 2319, 2320,
2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2384/1, 3769, 4045, 4046, 4047, 4048, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054,
4055/2, 4056, 4057, 4058, 4060, 4061, 4063, 4065, 4067/2, 4067/3, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072,
4073/2, 4074, 4075, 4076, 4077/2, 4078, 4080, 4082, 4084, 4085/1, 4085/2, 4086, 4721, 4723, 4759 v
katastrálním území Suchá Loz, Suchá Loz č.p. 188 a č.p. 193.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Určení polohy místa vodního díla (orientačně souřadnicemi X, Y označující polohopisnou složku v
souřadnicovém systému S-JTSK):
zač. úseku vodovodu: X = 1194110.9; Y = 520274.2
konec úseku vodovodu: X = 1193702.5; Y = 520900.5
zač. úseku kanalizace: X = 1194023; Y = 520283.8
konec úseku kanalizace: X = 1193702.1; Y = 520907.9
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
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správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Petr Vozár
vedoucí Odboru životního prostředí
(podepsáno elektronicky)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce a zároveň
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15
dnů. 15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu
Uherský Brod se považuje za doručené.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.
Rozdělovník:
účastníci (dodejky)
Obec Suchá Loz, IDDS: p3vba7s
účastníci řízení podle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona - vlastníci pozemků a staveb, na kterých
má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu (DS):
E.ON Distribuce, a. s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám (veřejnou vyhláškou):
st. p. 259, 263/1, parc. č. 168/2, 169/1, 169/2, 173, 174/1, 181, 182, 189, 190/1, 191/2, 194, 196, 199/1,
200/1, 200/2, 200/3, 204, 207/2, 207/3, 209/1, 1496/22, 2239/1, 2239/2, 2239/3, 2245/1, 2245/2, 2246/2,
2258/1, 2264, 2270/2, 2276, 2282/1, 2287/1, 2288/1, 2290/1, 2292/1, 2295/1, 2296/1, 2298/1, 2300/1,
2302, 2304, 2306/1, 2309/1, 2310/2, 2311/1, 2312/2, 2313/2, 2314/1, 2316/1, 2316/2, 2318, 2319, 2320,
2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2384/1, 3769, 4045, 4046, 4047, 4048, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054,
4055/2, 4056, 4057, 4058, 4060, 4061, 4063, 4065, 4067/2, 4067/3, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072,
4073/2, 4074, 4075, 4076, 4077/2, 4078, 4080, 4082, 4084, 4085/1, 4085/2, 4086, 4721, 4723, 4759 v
katastrálním území Suchá Loz, Suchá Loz č.p. 188 a č.p. 193 a ostatní vlastníci sítí technické
infrastruktury.
dotčené orgány (DS)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty,
IDDS: dkkdkdj
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, Masarykovo nám.
č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Uherský Brod,Odbor životního prostředí,Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
ostatní (na vědomí)
Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, Oddělení dopravně správní činnosti a agendy, Masarykovo
nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
ostatní (k vyvěšení na úředních deskách)
Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní-eDeska, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Obecní úřad Suchá Loz, IDDS: p3vba7s
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