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Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou
STAVEBNÍ ODBOR

671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22
Č.j. 7615/2012/STU1
Spis.č. UR 223/12
Vyřizuje: Zifčáková (telefon:515 200 464)
Email:zifcakova@hrusovany.cz

Hrušovany nad Jevišovkou 12. 9. 2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Územní rozhodnutí
Zájmové sdružení obcí – Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745,
Kotkova 20, Znojmo zastoupena dle plné moci VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s., IČ 49455842, Soběšická 820/156, Brno, divize Znojmo, Kotkova 20, Znojmo (dále
jen "žadatel"), podala dne 7. 6. 2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby: „SV Božice – zkapacitnění vodovodu“, (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. st.
351,
173/16,
GP
5273, GP
5274
(KN 173/15),
1281/1,
854/1,
PK 860/1 (KN 860/26, 860/36, 860/37, 860/38, 860/39), PK st. 57 (KN 860/28),
860/40, 115/3, 115/1, 1642/1, 1642/2,1558, 1603, PK 119/1 (KN 860/43, 1606, 1605,
1601), 1636/2 k .ú. České Křídlovice, parc.č. GP 5147 (KN 3427) k.ú. Božice, parc.č. 167,
168/1, 168/7 k.ú. Velký Karlov, parc.č. 2188 k.ú. Hrádek u Znojma, parc.č. 2640 k.ú.
Dyjákovice, parc.č. 1228 k.ú. Hevlín, parc.č. 1187/8 k.ú. Šanov nad Jevišovkou
Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle §
90 a § 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení
I. vydává
podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
rozhodnutí o umístění stavby
„SV Božice – zkapacitnění vodovodu“, na pozemku parc. č. st. 351, 173/16, GP 5273,
GP 5274 (KN 173/15), 1281/1, 854/1, PK 860/1 (KN 860/26, 860/36, 860/37, 860/38,
860/39), PK st. 57 (KN 860/28), 860/40, 115/3, 115/1, 1642/1, 1642/2,1558, 1603, PK
119/1 (KN 860/43, 1606, 1605, 1601), 1636/2 k .ú. České Křídlovice, parc.č. GP 5147
(KN 3427) k.ú. Božice, parc.č. 167, 168/1, 168/7 k.ú. Velký Karlov, parc.č. 2188 k.ú.
Hrádek u Znojma, parc.č. 2640 k.ú. Dyjákovice, parc.č. 1228 k.ú. Hevlín, parc.č. 1187/8
k.ú. Šanov nad Jevišovkou
Druh a účel umisťované stavby:
vybudování technické infrastruktury – účel: zásobování pitnou vodou
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Stavba bude obsahovat:
- SO 01 – ÚV Božice
stavební úpravy budovy, nová akumulace (objekt akumulace bude postaven
na volném pozemku uvnitř areálu úpravny vody, bude se skládat ze dvou
akumulačních nádrží, odsazovacích nádrží a manipulační komory),
oplocení (oplocení ze strany od potoka bude zmenšeno o cca 10 mtzn.bude provedeno nové v délce 105 m – zbývající část bude provedena
výměna pletiva), ostatní objekty v areálu (úpravy studny, spojné šachty,
akumulace prací vody, zrušení současné šachty s čerpadlem, výměna
ponorných čerpadel ve vrtech a studních, zrušení kabelových jímek)
- SO 02 – výtlačné řady Božice
výtlačný řad Božice – pro plnění VDJ Božice – TLT DN 150 v délce 1900 m,
potrubí napojeno na výtlak ze samotné čerpací stanice a ukončeno ve VDJ
Božice napojením na vnitřní vystrojení
výtlačný řad Hevlín – pro plnění všech ostatních vodojemů v rámci SV –
TLT DN 200 v délce 11850 m, potrubí napojeno na výtlak ze samostatné
čerpací stanice a bude ukončeno u VDJ Božice napojením na současný
přívodní řad PVC d160 z VDJ Božice směr Velký Karlov
- SO 03 – věžový VDJ Božice
VDJ Božice bude věžový o objemu akumulace 250 m³, max. hladina
vodojemu cca 25 m
- SO 04 – úpravy ČS u nádraží
v ČS výměna vystrojení, osazení nových čerpadel
- SO 05 – armaturní šachty vodojemů
u všech vodojemů Božice, Velký Karlov, Hrádek, Dyjákovice, Hevlín a
Šanov budou vybudovány nové armaturní šachty
- SO 06 – podchody pod krajskými komunikacemi
podchody budou provedeny bezvýkopovými technologiemi (Božice,
Hevlín)
- SO 07 – opravy zpevněných komunikací
- SO 08 – nový vrt
vrt bude hlouben v areálu ÚV Božice v nadm.výšce 190,0 m.n.m., umístění
ponorného čerpadla, nový výtlak do ÚV
- SO 09 – šachta nad vrtem a výtlak z vrtu
- SO 10 – rušení nepotřebných objektů
rušení objektů odstavených z provozu (potrubí, věžový vodojem Božice)
- PS 01 – technologie ÚV Božice
- PS 02 – elektrotechnická část
- PS 03 – systém řízení provozu a přenos
Umístění stavby na pozemku:
stavba bude umístěna na pozemku parc. č. st. 351, 173/16, GP 5273, GP 5274 (KN
173/15), 1281/1, 854/1, PK 860/1 (KN 860/26, 860/36, 860/37, 860/38, 860/39), PK
st. 57 (KN 860/28), 860/40, 115/3, 115/1, 1642/1, 1642/2,1558, 1603, PK 119/1 (KN
860/43, 1606, 1605, 1601), 1636/2 k .ú. České Křídlovice, parc.č. GP 5147 (KN 3427)
k.ú. Božice, parc.č. 167, 168/1, 168/7 k.ú. Velký Karlov, parc.č. 2188 k.ú. Hrádek u
Znojma, parc.č. 2640 k.ú. Dyjákovice, parc.č. 1228 k.ú. Hevlín, parc.č. 1187/8 k.ú. Šanov
nad Jevišovkou
Stavba je podrobně popsána v technické zprávě, která je součástí projektové
dokumentace předložené k řízení.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro
projektovou přípravu stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:
1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 351, 173/16, GP 5273, GP 5274 (KN
173/15), 1281/1, 854/1, PK 860/1 (KN 860/26, 860/36, 860/37, 860/38, 860/39),
PK st. 57 (KN 860/28), 860/40, 115/3, 115/1, 1642/1, 1642/2,1558, 1603, PK
119/1 (KN 860/43, 1606, 1605, 1601), 1636/2 k .ú. České Křídlovice, parc.č. GP
5147 (KN 3427) k.ú. Božice, parc.č. 167, 168/1, 168/7 k.ú. Velký Karlov, parc.č. 2188
k.ú. Hrádek u Znojma, parc.č. 2640 k.ú. Dyjákovice, parc.č. 1228 k.ú. Hevlín, parc.č.
1187/8 k.ú. Šanov nad Jevišovkou
2) Stavba bude obsahovat: stavební objekty SO 01 – SO 10 a provozní soubory PS 01 –
PS 03
3) Budou dodrženy podmínky Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, ze dne
26. 11. 2010 pod č.j. MUZN 97427/2010
z hlediska vodoprávního úřadu:

 navrhovaná stavba jako celek je vodní dílo ve smyslu ustanovení § 55 vodního
zákona, ke kterému je nutné povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 uvedeného
zákona. K odběru podzemních vod (z nového vrtu) je nutné povolení dle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona. Vodoprávní řízení ve věci výše
uvedených povolení se zahajuje na návrh investora stavby. Návrh musí být
podán u věcně a místě příslušného správního orgánu, tj. MěÚ Znojmo, OŽP.
Náležitosti žádosti o tato povolení jsou předepsané v ust. §§ 2 a § 6 vyhlášky
Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, ve znění pozdějších předpisů
z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

 s odpady, které budou vznikat realizací stavby, musí být nakládáno v souladu se
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena
průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č.
383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude
předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
 pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady (např. 15 01 10 – obaly
obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné),
musí mít realizační firmy před zahájením prací platný souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je Odbor životního
prostředí MěÚ Znojmo, jako orgán obce s rozšířenou působností, případně OŽP
KÚ Jihomoravského kraje
z hlediska státní správy lesů: stavbou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí
lesa na parcele KN č. 1603 v k.ú. České Křídlovice
 investor bude řídit ustanoveními § 14 lesního zákona
 práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů
 lesní pozemky nebudou použity pro zařízení staveniště
 bude respektováno stanovisko vlastníka pozemku
4) Budou dodrženy podmínky vyjádření Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, ze dne
18. 5. 2012 pod č.j. MUZN 34074/2012
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 v místech, kde vodovod veden ve vozovce silnice bude vozovka opravena
způsobem a v rozsahu, který stanoví vlastník stavbou dotčené silnice (bude
součástí DSP)
 o povolení zvláštního užívání silnic (podélné uložení a křížení) a případné
omezení silničního provozu v době provádění stavebních prací požádá investor
stavby nebo její zhotovitel u silničního správního úřadu minimálně 30 dnů před
zahájením prací
5) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska ČR – Ministerstvo obrany,
vojenská ubytovací a stavební správa Brno ze dne 31. 7. 2012 pod č.j.
5632/27504/2012-1383-ÚP-BR
 souhlasíme s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické
dokumentaci za předpokladu:
- zatíži-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž musí
hospodařit Ministerstvo obrany, musí být každé takovéto zatížení
/omezení vlastnických práv/ v souladu se zákonem vždy v předstihu před
řízením předem projednáno s VUSS Brno ve smyslu zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- vyžádá-li realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší
hospodařit Ministerstvu obrany, nebo jejich užívání, je stavebník povinen
obrátit se na vojenskou správu se žádostí o povolení vstupu a sjednání
řádného užívacího vztahu
- se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, povolení vstupu či sjednání
řádného užívacího vztahu se obracejte na úsek majetkoprávní zdejší
správy
- toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené ředitelem VUSS
v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve
smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí dotčených realizací
akce nebo vlastník nemovitostí sousedících (§52, §85 a § 109 zákona
č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- závazné stanovisko VUSS je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu,
nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně
v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby
6) Projektová dokumentace stavby pro stavební (vodoprávní) řízení bude
vypracována oprávněnou osobou a podle platných předpisů.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní
rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o
stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona
nebo zvláštních právních předpisů, nebude-li započato s provedením stavby, nebo budeli stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta
po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád
Zájmové sdružení obcí – Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745,
Kotkova 20, Znojmo
Výrok o námitkách účastníků
V průběhu řízení nebyly vzneseny námitky účastníků řízení.
č.j. 7615/2012/STU1
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Odůvodnění
Zájmové sdružení obcí – Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745,
Kotkova 20, Znojmo zastoupena dle plné moci VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s., IČ 49455842, Soběšická 820/156, Brno, divize Znojmo, Kotkova 20, Znojmo, podala
dne 7. 6. 2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „SV Božice –
zkapacitnění vodovodu“, (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. st. 351, 173/16, GP
5273, GP 5274 (KN 173/15), 1281/1, 854/1, PK 860/1 (KN 860/26, 860/36, 860/37,
860/38, 860/39), PK st. 57 (KN 860/28), 860/40, 115/3, 115/1, 1642/1, 1642/2,1558,
1603, PK 119/1 (KN 860/43, 1606, 1605, 1601), 1636/2 k .ú. České Křídlovice, parc.č.
GP 5147 (KN 3427) k.ú. Božice, parc.č. 167, 168/1, 168/7 k.ú. Velký Karlov, parc.č. 2188
k.ú. Hrádek u Znojma, parc.č. 2640 k.ú. Dyjákovice, parc.č. 1228 k.ú. Hevlín, parc.č.
1187/8 k.ú. Šanov nad Jevišovkou.
Stavební úřad opatřením ze dne 23. 7. 2012 oznámil zahájení územního řízení dotčeným
orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je
vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, oznámil
stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu nařídil
stavební úřad veřejné ústní jednání na den 28. 8. 2012. O jeho výsledku byl sepsán
protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim
nebude přihlédnuto.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou od
26. 7. 2012 do 11. 8. 2012. Byl zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup dne
26. 7. 2012. Žadatel splnil vyvěšovací povinnost, informace o jeho záměru byla vyvěšena
na místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby
veřejného ústního jednání.
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a
staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím
dotčena.
Účastníci územního řízení:
Zájmové sdružení obcí-Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, Znojmo – jako
stavebník a vlastník pozemků parc.č. st. 351 k.ú. Božice, parc. .č. 2188 k.ú. Hrádek u
Znojma, parc.č. 1187/8 k.ú. Šanov nad Jevišovkou, parc.č. 173/16 k.ú. České křídlovice
Obec Božice, Božice 380 – jako vlastník pozemků parc.č. GP 5147 Božice, parc.č. 115/1,
115/3, 860/40,1558, PK st. 57, PK 119/1, PK 860/1 k.ú. České Křídlovice a parc.č.
1642/1, 1642/2 k.ú. České Křídlovice
Obec Velký Karlov, Velký Karlov 68 – jako vlastník pozemků parc.č. 168/1, 168/7 k.ú.
Velký Karlov
ČR-Pozemkový fond České republiky – vlastník pozemků parc.č. 167 k.ú. Velký Karlov,
parc.č. 2640 k.ú. Dyjákovice, parc.č. 1228 k.ú. Hevlín, parc.č. 1636/2 k.ú. České
Křídlovice
Jihomoravský kraj-správa a údržba silnic – jako vlastník pozemků parc.č. 854/1, 1281/1
k.ú. České Křídlovice
Dvořáková Vlasta, Božice 334 a Řezníková Miroslava, Vídeňská 14, Znojmo – jako
vlastníci pozemků parc.č. GP 5274 k.ú. České Křídlovice
Lesy České republiky, s.p. – jako vlastník pozemku parc.č. 1603 k.ú. České Křídlovice
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními, souhlasy a doklady:
 projektové dokumentace
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 plná moc
 usnesení Krajský úřad JMK, odbor územního plánování a stavebním řádu, o
provedení řízení
 smlouvy o právu provést stavbu
 vyjádření Pozemkový fond České republiky
 vyjádření Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí
 stanovisko Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí
 vyjádření Lesy ČR
 stanovisko Správa a údržba silnic JMK, oblast Znojmo
 vyjádření Městský úřad Znojmo, odbor dopravy
 stanovisko Krajská hygienická stanice JMK
 stanovisko Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče
 vyjádření Policie České republiky, dopravní inspektorát
 stanovisko Hasičský záchranný sbor JMK
 stanovisko Vodárenská akciová společnost, a.s.
 vyjádření Optokon, a.s.
 vyjádření UPC Česká republika, s.r.o.
 vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o.
 vyjádření Telefónica Czech republic, a.s.
 vyjádření Jihomoravská plynárenská, a.s.
 kopie katastrální mapy
 Městský úřad Znojmo, odbor dopravy - rozhodnutí – povolení provedení stavby
v ochranném pásmu silnice
 stanovisko ČR-Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa Brno
 vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání,
byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v
souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu 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
právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení
odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

otisk
úředního
razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou
Vyvěšeno dne:______________
Sejmuto dne: _____________
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: ______________
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Obdrží:
Doručí se:
Účastníci územního řízení:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.
zast.dle plné moci: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a s., divize Znojmo,
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Obec Božice, Božice 380, 671 64 Božice
Obec Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
Obec Dyjákovice, Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice
Obec Hevlín, Hevlín 224, 671 69 Hevlín
Obec Velký Karlov, Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice
Obec Šanov, Hlavní 65, Šanov, 671 68 Hrabětice
Území s ÚP nebo RP (§ 92 odst. 3 zákona č. 183/2006)
Další účastníci řízení dle § 85 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. prostřednictvím veřejné
vyhlášky
Zájmové sdružení obcí-Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova20, 669 02 Znojmo
Obec Božice, Božice 380, 671 64 Božice
Obec Velký Karlov, Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice
ČR – Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
JMK, Správa a údržba silnic JMK, p.o., Žerotínovo nám. 449/3, Brno-divize Znojmo
Dvořáková Vlasta, Božice 334, 671 64 Božice
Řezníková Miroslava, Vídeňská tř. 595/14, 669 02 Znojmo
ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 415
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
E.ON Česká republika, s.r.o., RS Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 -Michle
Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Dotčené orgány:
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám.Armády 1213/8, 669 01 Znojmo
Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8,
669 01 Znojmo
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo
Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Hasičský záchranný sbor JMK, územní odbor Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo
Krajská hygienická stanice JMK, územní pracoviště Znojmo, MUDr. Jánského 15,
669 02 Znojmo
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Obdrží pro vyvěšení:
Město Hrušovany nad Jevišovkou, nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Pro informovanost veřejnosti taktéž:
Obec Božice, Božice 380, 671 64 Božice
Obec Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
Obec Dyjákovice, Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice
Obec Hevlín, Hevlín 224, 671 69 Hevlín
Obec Velký Karlov, Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice
Obec Šanov, Hlavní 65, Šanov, 671 68 Hrabětice

příloha: přehledná situace
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Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů: pol. č. 18, ve výši 1.000 Kč, byl zaplacen dne 28. 8. 2012, doklad č. 12-700-03520
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