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R-2032

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního
úřadu a životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 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 a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 172 správního řádu
zveřejňuje návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranných pásem I. stupně jímacích
objektů HVJ1 (k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště), KVN1, KVN2 (oba k.ú. Kudlovice) a HVS1 (k.ú.
Sušice u Uherského Hradiště)
a vyzývá k uplatnění připomínek a námitek k tomuto návrhu opatření obecné povahy.

I.)

ZVEŘEJNĚNÍ návrhu opatření obecné povahy

Jankovice, Kudlovice, Sušice – stanovení ochranných pásem I. stupně vodních zdrojů

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního
úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 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 jako místně příslušný vodoprávní úřad dle
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s
§ 173 odst. 1 správního řádu
na základě návrhu
sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského
Hradiště (dále také jen „provozovatel vodních zdrojů“)
I.
v souladu s ustanovením § 30 vodního zákona stanovuje ochranná pásma I. stupně vodních
zdrojů podzemních vod:
jímacího objektu HVJ1 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště,
jímacích objektů KVN1 a KVN2 v k.ú. Kudlovice,
jímacího objektu HVS1 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště
ve Zlínském kraji, v útvaru povrchových vod MOV_1260 Kudlovický potok od pramene po ústí do toku
Morava, v útvaru podzemních vod 22501_Dolnomoravský úval – severní část v dále uvedeném rozsahu.
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Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu HVJ1
Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu HVJ1 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 71 m)
v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček,
na pozemcích pozemková parcela číslo 791 a 790/4 v katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště,
v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0620-0-00 takto:
Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:
č. bodu dle záznamu podrobného X
Y
měření změn č. 292-51/2019
vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým
1.
1 172 405
539 769
2.
1 172 408
539 780
3.
1 172 398
539 782
4.
1 172 396
539 771
Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu KVN1
Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu KVN1 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 90 m)
v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 9 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček,
na pozemcích pozemková parcela číslo 1637/3 a 1635/4 v katastrálním území Kudlovice,
v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0610-0-00 takto:
Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:
č. bodu dle záznamu podrobného X
Y
měření změn č. 702-52/2019
vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým
1.
1 173 173
537 692
2.
1 173 175
537 700
3.
1 173 186
537 698
4.
1 173 183
537 689
Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu KVN2
Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu KVN2 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 90 m)
v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček,
na pozemcích pozemková parcela číslo 1636/1 a 1634/4 v katastrálním území Kudlovice,
v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0610-0-00 takto:
Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:
č. bodu dle záznamu podrobného X
Y
měření změn č. 702-52/2019
vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým
5.
1 173 142
537 568
6.
1 173 137
537 559
7.
1 173 128
537 563
8.
1 173 133
537 572
Ochranné pásmo I. stupně vodního jímacího objektu HVS1
Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu HVS1 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 190,5 m)
v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček,
na pozemcích pozemková parcela číslo 328/1 a 328/2 v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště
v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0620-0-00 takto:
Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:
č. bodu dle záznamu podrobného X
Y
měření změn č. 485-50/2019
vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým
1.
1 174 480
538 190
2.
1 174 473
538 182
3.
1 174 473
538 197
4.
1 174 466
538 189

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

2/7

II.
v souladu s ustanovením § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona se v ochranných pásmech I. stupně
jímacích objektů HVJ1, KVN1, KVN2, HVS1 zakazuje provádění všech činností poškozujících nebo
ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zejména se stanovují tyto
zákazy:
1. Zákaz vstupu a vjezdu všem osobám mimo zaměstnance provozovatele vodních zdrojů a mimo
osob pověřených provozovatelem vodních zdrojů k provedení činnosti v ochranném pásmu.
2. Zákaz provádění jakýchkoli staveb a umísťování jakýchkoliv zařízení mimo vodohospodářské
objekty a objekty a zařízení na ochranu vodního zdroje.
3. Zákaz provádění zemních prací s výjimkou prací souvisejících s odběrem vod.
4. Zákaz odstraňování travního krytu a narušování půdního pokryvu s výjimkou prací souvisejících
s odběrem vod.
5. Zákaz aplikace chemických a živočišných hnojiv a prostředků na ochranu rostlin.
6. Zákaz skladování a používání látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod mimo
pohonných hmot při provozu strojů provádějících údržbu vodohospodářských objektů a ochranného
pásma.
7. Zákaz poškozování vodohospodářských objektů a oplocení ochranného pásma.
8. Zákaz pěstování polních a zahradních plodin.
9. Zákaz chovu a pastvy hospodářských zvířat.
III.
v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona se sdružení obcí VODOVOD BABICKO,
IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště jako oprávněnému k odběru
podzemních vod stanovuje povinnost provedení těchto technických opatření v ochranných pásmech
I. stupně jímacích objektů HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1:
1. Udržovat oplocení ochranných pásem I. stupně a funkčnost vstupních bran. Brány musí být
uzamčeny.
2. Osadit na oplocení ochranných pásem I. stupně tabulky s textem „Vodní zdroj, ochranné pásmo
I. stupně, vstup zakázán, VODOVOD BABICKO“.
3. Případné prohlubně v povrchu terénu ochranných pásem zasypávat inertní zeminou.
4. Udržovat v ochranných pásmech trvalý travní porost (jetelotravní směs).
5. Odstraňovat z ochranných pásem náletové dřeviny.
6. Provádět pravidelné kosení a sklizeň trvalého travního porostu z ochranných pásem.
IV.
v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam
vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se ke sledování
účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodních zdrojů ochrannými pásmy sdružení obcí VODOVOD
BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště jako oprávněnému
k odběru podzemních vod stanovuje kontrola a monitoring v tomto rozsahu:
1. Budou sledovány hladiny vody ve vrtech HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1 a měřen objem odebraných
podzemních vod z těchto vrtů, záznamy o měřeních budou uchovávány nejméně po dobu 5 let.
2. Nejméně 1 x měsíčně bude kontrolován stav ochranných pásem a jejich oplocení.
3. Nejméně 1 x ročně budou prováděny rozbory surové vody z jednotlivých vrtů HVJ1, KVN1, KVN2,
HVS1 v rozsahu krácených rozborů surové vody dle přílohy č. 9 platného znění vyhlášky
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
Odůvodnění:
Vodoprávní úřad obdržel dne 30.10.2019 od sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817,
Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště jako oprávněného k odběru vod z jímacích objektů
HVJ1 (k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště), KVN1, KVN2 (oba k.ú. Kudlovice) a HVS1 (k.ú. Sušice u
Uherského Hradiště) návrh na stanovení ochranných pásem I. stupně pro uvedené jímací objekty.
Návrh na stanovení ochranných pásem byl doložen:
- dokumentací „Babicko – stanovení ochranného pásma, I. etapa – dílčí zpráva“ zpracovanou
v červenci 2018 společností GEOtest, a.s. – odpovědným řešitelem RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou
– osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace,
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-

dokumentací „Babicko – návrh ochranného pásma I. stupně jímacích objektů KVN1, KVN2, HVS1 a
HVJ1 – doplňující projektová dokumentace“ zpracovanou v srpnu 2019 společností GEOtest, a.s.
odpovědným řešitelem Mgr. Pavlínou Vylamovou – osobou odborně způsobilou v hydrogeologii,
stanoviskem Povodí Moravy, s.p. zn. PM-37930/2019/5203/Kr ze dne 29.10.2019,
záznamy podrobného měření změn vyhotovenými Ing. Pavlem Bílým – úředně ověřeným
zeměměřickým inženýrem.

Sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského
Hradiště odebírá vodu pro skupinový vodovod Babicko zásobující pitnou vodou obce Babice, Huštěnovice,
Kudlovice, Sušice, Traplice a Košíky z jímacích území Traplice (jímacího objektu HVN2), jímacího území
Kudlovice (jímacích objektů PVN4, HVN4, KVN1 a KVN2), jímacího území Jankovice (jímacího objektu
HVJ1) a jímacího území Sušice (jímací objekt HVS1). Maximální povolený roční odběr ze všech jímacích
objektů je 293 900 m3.
Jímací objekty PVN4, HVN2 a HVN4 již mají ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně stanoveno,
předmětem návrhu je stanovení ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně pro jímací objekty HVJ1,
KVN1, KVN2 a HVS1, které byly dokončeny na konci roku 2018.
Jímací objekt HVJ1
- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 791 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště,
- vrt je vystrojen PE zárubnicemi o průměru 200 mm do hloubky 71 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 15,3 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 11 m s vrtem
v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 791 a 790/4 v k.ú. Jankovice u
Uherského Hradiště.
Jímací objekt HVS1
- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 328/1 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště,
- vrt je vystrojen ocelovou zárubnicí do hloubky 190,5 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 16,5 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem
v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 328/1 a 328/2 v k.ú. Sušice u
Uherského Hradiště.
Jímací objekt KVN1
- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 1637/3 v k.ú. Kudlovice,
- vrt je vystrojen PVC zárubnicemi o průměru 225 mm do hloubky 90 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 18 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 9 m x 11 m s vrtem
v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1637/3 a 1635/4 v k.ú. Kudlovice.
Jímací objekt KVN2
- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 1636/1 v k.ú. Kudlovice,
- vrt je vystrojen PVC zárubnicemi o průměru 225 mm do hloubky 90 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 11,2 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem
v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1636/1 a 1634/4 v k.ú. Kudlovice.
Jímací objekty jsou technicky chráněny armaturními šachtami se vstupem umístěným nad terénem a
uzamykatelným oplocením.
Dle § 30 odst. 1 vodního zákona k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních
nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem
více než 10 000 m 3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody
stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy a to na návrh nebo z vlastního
podnětu. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
Dle § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona vodoprávní úřad stanoví u zdrojů podzemní vody ochranné
pásmo I. stupně jako souvislé území s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného
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zařízení, s tím že v souladu s § 30 odst. 4 vodního zákona vodoprávní úřad může stanovit v odůvodněných
případech ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším.
Dle předložené dokumentace je voda ve všech objektech hlubšího oběhu, je čerpána z terciérního
kolektoru neogenního a paleogenního stáří, který je chráněn proti průniku znečištění z povrchu terénu
velkou vrstvou stropního izolátoru, o čemž mimo jiné svědčí nízké hodnoty dusičnanů v odebírané
podzemní vodě. Proto byla předloženou dokumentací navržena ochranná pásma I. stupně v rozsahu
stávajícího oplocení a tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 30 odst. 4 vodního zákona mohla být
ochranná pásma takto stanovena.
Dle § 30 odst. 7 vodního zákona je do ochranného pásma I. stupně zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro
osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo
opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu. V tomto opatření obecné povahy je
stanovena výjimka i pro osoby pověřené provozovatelem vodních zdrojů činností v ochranném pásmu,
v zájmu zjednodušení provedení některých prací pro provozovatele vodních zdrojů jinou osobou.
Dle § 30 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně
ochranného pásma vodního zdroje stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost
nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v
ochranném pásmu povinny provést osoby oprávněné k odběru vod z vodního zdroje, popřípadě způsob a
dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.
Bodem II. tohoto opatření obecné povahy byly stanoveny činnosti, které nelze v ochranných pásmech
provádět a to činnosti pro ochranu bezprostředního okolí samotných jímacích objektů, byly zakázány
zejména činnosti, které by mohly narušovat travní a půdní pokryv a poškodit samotné jímací objekty.
Bodem III. tohoto opatření obecné povahy byly stanoveny technická opatření, která je nutno v okolí
jímacích objektů provádět pro zabezpečení jímacích objektů a neporušenosti povrchů v okolí těchto
objektů.
Bodem IV. tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky
č. 137/1999 Sb. stanoven monitoring a kontrola ke sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany
vodních zdrojů ochrannými pásmy.
Návrh předložený provozovatelem vodních zdrojů řešil pouze stanovení ochranných pásem I. stupně, která
jsou navržena a stanovena zejména k bezprostřední ochraně samotných jímacích objektů a zamezení
možnosti znečištění přímo ve zdrojích. Kvantitativního a kvalitativní ochranu zdrojů bude třeba ještě dořešit
stanovením ochranného pásma II. stupně a to v oblasti předpokládané infiltrační zóny neogenní zvodně,
zajištění zpracování podkladů pro stanovení ochranného pásma II. stupně a předložení návrhu na
stanovení předpokládá provozovatel vodních zdrojů následně po stanovení ochranných pásem vodních
zdrojů I. stupně.
Stanovení ochranných pásem bylo vodoprávním úřadem projednáno s orgány státní správy a územními
samosprávnými celky, tyto byly požádány písemností č.j. MUUH-SŽP/92303/2019/SchE ze dne 22.11.2019
o sdělení jejich stanoviska (závazného stanoviska, vyjádření) k plánovanému stanovení ochranných
pásem. Žádný z orgánů státní správy ani územních samosprávných celků nevydal k návrhu závazné
stanovisko, jejich vyjádření a stanoviska ani neobsahovala žádné připomínky.
Vodoprávní úřad vydal toto opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů na
základě posouzení předložených podkladů a skutečností známých vodoprávnímu úřadu z jeho úřední
činnosti.

II.)

VÝZVA k uplatnění připomínek a námitek

K výše uvedenému návrhu opatření obecní povahy o stanovení ochranných pásem I. stupně jímacích
objektů HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1 může v souladu s § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné
připomínky.

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

5/7

K výše uvedenému návrhu opatření obecní povahy o stanovení ochranných pásem I. stupně jímacích
objektů HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1 mohou v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky
a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky.
Písemné připomínky a odůvodnění písemné námitky se podávají u Městského úřadu Uherské Hradiště,
odboru stavebního úřadu a životního prostředí.
Do podkladů pro vydání tohoto opatření obecné povahy lze nahlédnout na Městském úřadu Uherské
Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí v úředních dnech - pondělí a středa od 8.00 do
17.00 hod, v ostatní dny po telefonické domluvě.
Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu písemné připomínky. Vodoprávní úřad je
povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho
odůvodnění.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy
písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání
úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje vodoprávní úřad, který opatření obecné povahy vydává.
Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným
způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí vodoprávní
úřad její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy,
proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad.
Dle § 172 odst. 1 správního řádu se návrh opatření obecné povahy s odůvodněním doručuje veřejnou
vyhláškou dle § 25 správního řádu vyvěšením po dobu nejméně 15-ti dnů na úřední desce Městského
úřadu Uherské Hradiště, Obecního úřadu Jankovice, Obecního úřadu Kudlovice a Obecního úřadu Sušice.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mgr. Eva Schneiderová
referent vodoprávního úřadu
Přílohy:

Situace širších vztahů s orientačním zákresem ochranných pásem I. stupně
Záznamy podrobného měření změn – zákresy ochranných pásem I. stupně

Obdrží:
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: PO_R, pubb6j7
Na vědomí:
Obec Sušice, Sušice č.p. 54, 687 04 Traplice, DS: OVM, z8nargf
Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, i39at74
Obec Jankovice, Jankovice č.p. 15, 687 04 Traplice, DS: OVM, emjajm8
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1,
DS: OVM, xwsai7r
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor SŽP – úřad územního plánování
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Na vědomí s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a o vrácení s potvrzením o vyvěšení
zpět:
Městský úřad Uherské Hradiště – právní odbor
Obecní úřad Sušice
Obecní úřad Kudlovice
Obecní úřad Jankovice
vyvěšeno dne:

sňato dne:

razítko a podpis:

razítko a podpis:
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