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dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 27 odst. 1 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), vydává jako
speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
I. stavební povolení
v souladu s § 115 stavebního zákona a § 15 vodního zákona, žadateli, tj.: Obec Lesonice, IČ:
00600491, Lesonice 73, 672 01 Moravský Krumlov (dále jen „stavebník“), k provedení
stavby vodního díla:
„Lesonice – odkanalizování obce“
SO 05 Rekonstrukce vodovodu a SO 06 Přepojení vodovodních přípojek
umístěné na pozemcích p. č. st. 57/1, st. 58, 67/37, 67/43, st. 69, st. 80, st. 81, st. 82, st. 89, st.
91/1, st. 92, st. 95, st. 96, st. 97, 1339/13, 1467, 1504, 1507/1, 1507/8, 1523 v katastrálním
území Lesonice u Moravského Krumlova.
Orientační určení polohy stavby (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):
Počátek
X: 1179672.13
Y: 621823.81
Konec
X: 1179662.07
Y: 622505.90
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – zastupuje Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
- František Nesnídal, Lesonice 69, 672 01 Moravský Krumlov
- Lenka Jirgalová, Na Kopečku 501/2, 669 02 Znojmo
- Jaroslav Pejsar, Lesonice 57, 672 01 Moravský Krumlov

-

Marie Pejsarová, Lesonice 57, 672 01 Moravský Krumlov
Ing. Jindřich Vaníček, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
Lenka Vaníčková, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
Josef Bogner, Sídliště 322, 672 01 Moravský Krumlov
Marcela Bognerová, Sídliště 322, 672 01 Moravský Krumlov
Jan Procházka, Lesonice 99, 672 01 Moravský Krumlov
Vratislav Břínek, Všetičkova 632/33, Stránice, 602 00 Brno
Ing. Petr Bojanovský, Pražská 2015/62, 669 02 Znojmo
Ivana Hajdú, Šámalova 749/108, Zábrdovice, 615 00 Brno
Miroslav Hejral, Lesonice 100, 672 01 Moravský Krumlov
Ing. Miroslav Mařík, Pionýrská 492, 672 01 Moravský Krumlov
Mgr. Jana Maříková, Lesonice 91, 672 01 Moravský Krumlov
Petr Křeček, Lesonice 101, 672 01 Moravský Krumlov
Jaromír Štros, Lesonice 92, 672 01 Moravský Krumlov
Vladimíra Široká, Lesonice 48, 672 01 Moravský Krumlov
Pavel Vystrčil, Lesonice 93, 672 01 Moravský Krumlov

Stručný popis stavby:
Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodu RV1 v obci Lesonice, přepojení na
ostatní stávající vodovodní větve a přepojení stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukce
vodovodu bude následovat po výstavbě nové splaškové kanalizace v obci. Vodovodní potrubí
je vedeno v krajské komunikaci, stavba nevyžaduje zábor ZPF ani pozemků určených k
plnění funkcí lesa.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 05 Rekonstrukce vodovodu
SO 06 Přepojení vodovodních přípojek
Navrhované kapacity stavby:
Řad RV1
PE100 PN16 SDR11 DN 110
Propoj RV2
PE100 PN16 SDR11 DN 110
Propoj RV3
PE100 PN16 SDR11 DN 110
Propoj RV4
PE100 PN16 SDR11 DN 110
Propoj RV5
PE100 PN16 SDR11 DN 110
Propoj RV6
PE100 PN16 SDR11 DN 110
Propoj RV7
PE100 PN16 SDR11 DN 110
Propoj RV8
PE100 PN16 SDR11 DN 110
Celková délka
vodovodní řady
Vodovodní přípojky PE100 PN16 SDR11 d 32
Celková délka potrubí

777,74 m
1,52 m
1,00 m
5,72 m
4,91 m
1,06 m
6,30 m
0,73 m
798,98 m
121,34 m
920,32 m

Na vodovodních řadech určených k rekonstrukci jsou stávající podzemní hydranty DN80
v počtu 7 ks. Na rekonstruovaných řadech je navrženo celkem 7 ks podzemních hydrantů
DN80, umožňující odvzdušnění a odkalení potrubí za provozu a popř. odběr vody při požáru.
Dimenze řadů po rekonstrukci zůstává zachována. U hydrantů je nutno při kolaudaci stavby
ověřit vydatnost, tlakové poměry a další údaje. Umístění hydrantů je zřejmé ze situace stavby.
Náležitosti a podrobný popis navrhované stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci,
kterou vyhotovila společnost DUIS s.r.o., projektová a konzultační kancelář, Srbská 21, 612

00 Brno – Ing. Radka Klímová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, ČKAIT 1003820, v prosinci 2019.
II. Stanovuje podmínky pro provedení stavby
1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, která byla ověřena ve
stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu. Podle ustanovení § 118 stavebního zákona může vodoprávní úřad na
odůvodněnou žádost stavebníka nebo jeho právního zástupce povolit změnu stavby před
jejím dokončením.
2. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních prací jako předmětu své činnosti. Zhotovitel stavby a stavební dozor nad
prováděním stavby bude nahlášen vodoprávnímu úřadu a bude seznámen s podmínkami
tohoto rozhodnutí.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek, který bude obsahovat identifikační údaje o povolené stavbě, který obdrží
stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi
do dokončení stavby vodního díla.
5. Před zahájením stavby musí stavebník (zhotovitel) zajistit vytýčení její prostorové polohy
odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení budou předány vodoprávnímu úřadu při
závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
6. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních
inženýrských sítí a při provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením.
Podmínky z vyjádření jednotlivých správců technické infrastruktury budou
dodrženy!
- vyjádření E. ON Distribuce, a.s., ze dne 14.2. 2019, zn.: M40715-16301894; zn.:
M40715-16301892 a zn.: M40715-16301878;
- vyjádření CETIN a.s., ze dne 9.1.2020, č.j.: 505124/20;
- vyjádření VAS a.s., divize Třebíč, ze dne 26.3.2019, č.j.: TR/1259/2019-Ča;
- vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 29.1.2020, zn.: 5002063696;
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.p, oblast Západ, ze dne
21.2.2019, zn.: 2225/2019.
7. Při vlastní realizaci stavby musí být dodrženy podmínky a povinnosti uvedené
v následujících dokumentech!
- územní rozhodnutí č. 149/19 vydané Městským úřadem Moravský Krumlov,
odborem výstavby a územního plánování, dne 24.9.2019, č.j.: MUMK 17857/2019;
- závazné stanovisko Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního
plánování, dne 18.2.2019, č.j.: MUMK 3548/2019;
- vyjádření Městského úřad Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, vydané dne
11.5.2020, č.j.: MUMK 7865/2020;
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy, ze dne 13.2.2019, č.j.:
MUMK 2621/2019;
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí,
ze dne 12.2. 2019, č.j.: MUMK 2624/2019;
- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady vydané Městským úřadem
Moravský Krumlov, odborem životního prostředí, dne 21.3.2019, č.j.: MUMK
5895/2019;

- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 14.2.2019, č.j.:
JMK 24095/2019;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 25.2.2019,
č.j.: KHSJM 06182/2019/ZN/HOK;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne
25.2.2019, ev.č.: HSBM 10-74-1/7-POKŘ-2019;
- stanovisko České geologické služby, správa oblastních geologů, ze dne 1.3.2019, zn.:
ČGS-441/19/108*SOG-441/112/2019;
- stanovisko Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne 7.2.2019, č.j. ÚAPP
29/2019.
8. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
9. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny podle předloženého plánu.
10. Budou dodrženy technické požadavky, které stanovuje zvláštní právní předpis, tj.
vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.
12. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních
nemovitostech. Případné škody budou majitelům uhrazeny bez dalšího upozornění
vodoprávního úřadu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský
zákoník). Uvedené se týká zároveň případného způsobení škody na plodinách
zemědělských pozemků a přilehlých nemovitostech.
13. Stavebními pracemi nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod. Použité
mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
14. Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
15. Se vzniklým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech v jeho platném
znění.
16. Předpokládaný termín dokončení stavby je 9/2021.
17. Stavba bude dokončena nejdéle do 5/2022.
18. Orientační náklady na provedení stavby činí 1 000 tis. Kč
19. Dokončenou stavbu lze užívat dle ustanovení až na základě kolaudačního souhlasu
vydaného podle § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
stavebník doloží doklady v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu.
Odůvodnění
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“), obdržel dne 28.2.2020 žádost Obce Lesonice,
IČ: 00600491, Lesonice 73, 672 01 Moravský Krumlov, o vydání stavebního povolení ke
stavbě: „Lesonice – odkanalizování obce“, SO 05 Rekonstrukce vodovodu a SO 06 Přepojení
vodovodních přípojek, umístěné na pozemcích p. č. st. 57/1, st. 58, 67/37, 67/43, st. 69, st. 80,
st. 81, st. 82, st. 89, st. 91/1, st. 92, st. 95, st. 96, st. 97, 1339/13, 1467, 1504, 1507/1, 1507/8,
1523 v katastrálním území Lesonice u Moravského Krumlova.
Dnem podání žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení
ve výše uvedené věci. Vodoprávní úřad oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1
stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení, a to vyrozuměním, které bylo
zasláno účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy dne 7.4.2020, pod č.j.: MUMK
6181/2020, spis. zn.: SMUMK 4275/2020 OŽP/MG 2.

Účastníci řízení byli oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38
správního řádu. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastnici řízení své
námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě 10 dnů od obdržení vyrozumění o zahájení řízení. Byli
dále upozorněni, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům, než jak stanovila lhůta, nebude, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona,
přihlédnuto. V průběhu vedeného řízení vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky ani
připomínky a nebyly navrženy žádné nové důkazy.
Účastníkům řízení byla také dána možnost seznámit se s úplným spisovým materiálem
vedeným v dané věci a vyjádřit se k nashromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí.
Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.
Okruh účastníků stavebního řízení vymezuje § 109 stavebního zákona. Účastníky podle § 27
odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 109 písm. a), až d) stavebního zákona. Na
základě toho vodoprávní úřad individualizoval okruh účastníků ve stavebním řízení tak, jak je
uvedeno níže, v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou
písemnosti doručovány v souladu s § 144 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona
formou veřejné vyhlášky, a to účastníkům řízení podle § 109 písm. e) a f), kdy se tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru.
Vodoprávní úřad obdržel následující doklady:
- žádost o stavební povolení;
- projektová dokumentace stavby, kterou vyhotovila Ing. Radka Klímová, autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1003820, v
prosinci 2019;
- informace o parcelách;
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vyznačené v situačním výkresu projektové
dokumentace;
- územní rozhodnutí č. 149/19 vydané Městským úřadem Moravský Krumlov,
odborem výstavby a územního plánování, dne 24.9.2019, č.j.: MUMK 17857/2019;
- závazné stanovisko Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního
plánování, dne 18.2.2019, č.j.: MUMK 3548/2019;
- souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Moravský Krumlov,
odborem výstavby a územního plánování, dne 6.2.2020, č.j.: MUMK 2579/2020;
- vyjádření Městského úřad Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, vydané dne
11.5.2020, č.j.: MUMK 7865/2020;
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy, ze dne 13.2.2019, č.j.:
MUMK 2621/2019;
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, ze
dne 12.2. 2019, č.j.: MUMK 2624/2019;
- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady vydané Městským úřadem
Moravský Krumlov, odborem životního prostředí, dne 21.3.2019, č.j.: MUMK
5895/2019;
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 14.2.2019, č.j.:
JMK 24095/2019;
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne
11.3.2019, č.j.: JMK 38700/2019;
- závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, Územní odbor
Znojmo, DI Znojmo, ze dne 5.2.2019, č.j.: KRPB-29550/ČJ-2019-061306;

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 25.2.2019,
č.j.: KHSJM 06182/2019/ZN/HOK;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne
25.2.2019, ev.č.: HSBM 10-74-1/7-POKŘ-2019;
- stanovisko České geologické služby, správa oblastních geologů, ze dne 1.3.2019, zn.:
ČGS-441/19/108*SOG-441/112/2019;
- stanovisko Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne 7.2.2019, č.j. ÚAPP
29/2019;
- stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, ze dne 6.2.2019,
zn.: ČIŽP/47/2019/1595;
- stanovisko Obce Petrovice ze dne 12.4.2019;
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.p, oblast Západ, ze dne
21.2.2019, zn.: 2225/2019;
- vyjádření E. ON Distribuce, a.s., ze dne 14.2. 2019, zn.: M40715-16301894; zn.: M4071516301892 a zn.: M40715-16301878;
- vyjádření CETIN a.s., ze dne 9.1.2020, č.j.: 505124/20;
- vyjádření VAS a.s., divize Třebíč, ze dne 26.3.2019, č.j.: TR/1259/2019-Ča;
- vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 29.1.2020, zn.: 5002063696;
- vyjádření Českých Radiokomunikací a.s., ze dne 30.1.2020, zn.: UPTS/OS/237791/2020;
- vyjádření itself s.r.o. ze dne 13.2.2019, č.j.: 19/000506;
- vyjádření OPTILINE a.s. ze dne 29.1.2020, zn.: 1412000268;
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 29.1.2020, zn.: E04343/20;
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 29.1.2020, zn.: 200129-1555149485.
Vzhledem k tomu, že předmětná stavba je stavbou veřejně prospěšnou (viz ustanovení § 2
odst. 1 písm. k) stavebního zákona) byl stavebník, podle položky 18 odst. 1 sazebníku
správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, osvobozen od
uhrazení správního poplatku, který je vázán na vydání stavebního povolení.
Vodoprávní úřad sledoval během provedeného stavebního řízení, zda uskutečněním stavby
nebo jejím užíváním nebudou omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Všechna předložená stanoviska a vyjádření dotčených orgánů i účastníků řízení byla
zohledněna a zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Protože v průběhu řízení nebyly
vzneseny žádné námitky a bylo zjištěno, že uskutečněním záměru, za předpokladu dodržení
všech stanovených podmínek, nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem, rozhodl
vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno v jednotlivých výrocích tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti
dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.
3/5 podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít dále náležitosti „podání“ (§37
správního řádu) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jemuž předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník řízení dostatečný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady tohoto účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může vodoprávní úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá
platnosti též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení
svého záměru upouští; to neplatí, jestliže byla stavby již zahájena.

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Moravský Krumlov a Obecního úřadu Lesonice a zveřejněna též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Poslední den lhůty je dnem doručení.
Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácena odboru životního prostředí Městského
úřadu Moravský Krumlov.

Datum vyvěšení:………………………

Datum sejmutí: …………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí):
- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
- Obec Lesonice, Lesonice 73, 672 01 Moravský Krumlov
Účastníci řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona:
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
- František Nesnídal, Lesonice 69, 672 01 Moravský Krumlov
- Lenka Jirgalová, Na Kopečku 501/2, 669 02 Znojmo

-

Jaroslav Pejsar, Lesonice 57, 672 01 Moravský Krumlov
Marie Pejsarová, Lesonice 57, 672 01 Moravský Krumlov
Ing. Jindřich Vaníček, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
Lenka Vaníčková, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
Josef Bogner, Lesonice Sídliště 322, 672 01 Moravský Krumlov
Marcela Bognerová, Sídliště 322, 672 01 Moravský Krumlov
Jan Procházka, Lesonice 99, 672 01 Moravský Krumlov
Vratislav Břínek, Všetičkova 632/33, Stránice, 602 00 Brno
Ing. Petr Bojanovský, Pražská 2015/62, 669 02 Znojmo
Ivana Hajdú, Šámalova 749/108, Zábrdovice, 615 00 Brno
Miroslav Hejral, Lesonice 100, 672 01 Moravský Krumlov
Ing. Miroslav Mařík, Pionýrská 492, 672 01 Moravský Krumlov
Mgr. Jana Maříková, Lesonice 91, 672 01 Moravský Krumlov
Petr Křeček, Lesonice 101, 672 01 Moravský Krumlov
Jaromír Štros, Lesonice 92, 672 01 Moravský Krumlov
Vladimíra Široká, Lesonice 48, 672 01 Moravský Krumlov
Pavel Vystrčil, Lesonice 93, 672 01 Moravský Krumlov

Účastníci řízení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
- vlastníci pozemků p.č. 1474/10, 1474/9, 1474/8, st. 67, st. 65, st. 76, st. 64, st. 66, st. 60, 1474/7,
1474/11, 1464/1, 39/3, st. 57/2, 42/3, 1507/30, 1507/31, 1507/27, 1532, 1339/1, 1339/2, 418/12,
418/36, 418/37, 418/38, 418/20, 418/28, 1507/4, st. 51, st. 21/2, st. 56, 1529, st. 59, 43, st. 88,
67/2, st. 78, st. 79, 67/6, 67/21, st. 91/2, 67/36 v k.ú. Lesonice u Moravského Krumlova
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí
449/3, 602 00 Brno
Dotčené orgány:
- Krajské ředitelství policie České republiky Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní
inspektorát Znojmo, Pražská 59, 670 20 Znojmo
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Pražská 3873/59b, 669 02 Znojmo
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství

