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SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy , IČO: 00280780,
zastoupení : HAŠKA a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov, IČO: 25347705, požádal odbor
životního prostředí Městského úřadu Blansko (dále jen MěÚ OŽP Blansko) podáním ze dne
1.10.2019 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:
PRODLOUŽENÍ A VÝMĚNA
ZÁSOBOVACÍHO VODOVODNÍHO ŘADU U POŽÁRNÍ
ZBROJNICE ,OSTROV U MACOCHY, na p.č. 1686/1,1689/1 v k.ú. Ostrov u Macochy

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí , jako věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona zák. č. 183/2006, o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen stavební zákon) , ve společném
územním a stavebním řízení podle § 94j a následujících stavebního zákona přezkoumal
podle § 94o stavebního zákona podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání rozhodl
takto:
Podle § 94p stavebního zákona a §9 a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu , ve znění pozdějších
předpisů, a podle ustanovení § 15 zákona vodního zákona vydává

společné stavební povolení
pro stavbu

PRODLOUŽENÍ A VÝMĚNA ZÁSOBOVACÍHO VODOVODNÍHO ŘADU
U POŽÁRNÍ ZBROJNICE ,OSTROV U MACOCHY
kraj Jihomoravský, č.h.p. 4-15-02-094, obec Ostrov u Macochy, katastrální
Ostrov u Macochy , parc. č. : 1686/1, 1689/1
orientační určení polohy místa :
X= 1141318,286 Y=582337,448
X= 1141196,550 Y=582370,957

území

Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Účelem stavby je zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Stávající
obytná zástavba v části lokality je v současnosti napojena na veřejnou vodovodní síť. Stávající
vodovodní řad je značně poruchový a potrubí vykazuje mechanické závady, které způsobují

opakované úniky pitné vody. Stávající řešený vodovodní řad je slepý.
Návrh stavby řeší propojení konců stávajících zásobovacích řadů prodloužením stávajícího
vodovodního zásobovacího řadu. Stávající vodovodní řad bude rekonstruován výměnou
stávajícího vodovodního potrubí v původní trase a dimenzi. Stávající vodovodní přípojky budou
přepojeny na nové potrubí zásobovacích řadů navrtávacími pasy se zemním ventilem.
Stavební objekt SO 402- prodloužení zásobovacího vodovodního řadu
Prodloužený vodovodní řad je tvořen vodovodním potrubím z tvárné, hrdlové litiny PN 16 DN 80
o délce 60,0 m. Na řadu bude umístěno sekční šoupě DN 80 se zemními teleskopickou
soupravou a podzemní hydrant PH3 DN 80 pro zásobování požární vodou, odvzdušnění a
odkalení řadu. Potrubí a armatury budou tlakové, vodotěsné, chemicky a mechanicky odolné a
hygienicky nezávadné pro vedení pitné vody. Potrubí bude uloženo v jednotném sklonu na
pískové hutněné lože a obsypáno hutněným pískem nad horní okraj potrubí. Nad potrubí bude
osazen vyhledávací vodič CYY 6 mm2 s vyvedením do poklopů armatur a výstražná fólie
š.300mm modré barvy a s nápisem „VODOVOD“. Před napojením vodovodního řadu bude
proveden proplach a dezinfekce potrubí, odběr vzorků pitné vody k laboratornímu rozboru a
tlaková zkouška .
Stavební objekt SO 401- výměna potrubí stávajícího zásobovacího řadu
Jedná se o výměnu stávajícího IPE potrubí za potrubí z tvárné, hrdlové litiny DN 80 PN 16 o
délce 99,0 m v původní trase a dimenzi. Na řadech budou umístěny sekční šoupata DN 80 se
zemními teleskopickými soupravami a podzemní hydrant PH2 DN 80 pro, odvzdušnění a
odkalení řadů. Pro zásobování požární vodou bude na řadu osazen nadzemní hydrant NH1
DN80. Potrubí a armatury budou tlakové, vodotěsné, chemicky a mechanicky odolné a
hygienicky nezávadné pro vedení pitné vody. Potrubí bude uloženo v jednotném sklonu na
pískové hutněné lože a obsypáno hutněným pískem nad horní okraj potrubí. Nad potrubí bude
osazen vyhledávací vodič CYY 6 mm2 s vyvedením do poklopů armatur a výstražná fólie š.300
mm modré barvy a s nápisem „VODOVOD“. Před napojením vodovodních řadů bude proveden
proplach a dezinfekce potrubí, odběr vzorků pitné vody k laboratornímu rozboru a tlaková
zkouška.

Účel užívání povolené stavby vodního díla: zásobování obyvatel pitnou vodou

Pro umístění a povolení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavební objekt SO 402- prodloužení zásobovacího vodovodního řadu - Nový řad bude
napojen na vyměněný vodovodní řad SO 401 v místě místní křižovatky , na pozemku p.č.
1686/1 v k.ú. Ostrov u Macochy, ve vzdálenosti 4589mm od pozemku p.č. 76/2 k.ú.
Ostrov u Macochy, po 11m se
trasa vodovodního řadu lomí (45 0) a přechází na
pozemek p.č.1689/1 k.ú. Ostrov u Macochy – místní komunikace , ve které vede v souběhu
se sousedními parcelami č. 75/11, st.221,st.218 k.ú. Ostrov u Macochy ve vzdálenosti cca
1000mm a před parcelou č. 75/25 se napojuje na stávající vodovodní řad.
2. Stavba bude umístěna jak je výše popsáno a zakresleno v situačních výkresech C 02.katastrální situační výkres v měřítku 1:500 a C 03. - koordinační situační výkres v měřítku
1:500, které jsou součástí dokumentace stavby.
3. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky k.ú. Ostrov u
Macochy - parc. č. 1686/1 , 1689/1.
4. Zařízení staveniště bude na pozemcích stavby a bude splňovat podmínky stanovené v §2 a v
příloze č.1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů.
Zařízení staveniště , které překročí parametry staveb a zařízení uvedených v § 79 odst.2
stavebního zákona , vyžaduje ke svému umístění územní rozhodnut, případně územní
souhlas.
5. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace; kterou vypracoval Ing.
Arch. Radek Haška, ověřil Ing. Vladimír Haška - ČKAIT 1000828, 5/2019 , v dubnu 2019,
Č.j. MBK 62034/2019
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ověřené ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75
zákona stavebního zákona odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení
musí být
ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
a zajistit
ochranu zdraví a
života osob na staveništi.
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní
díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č.
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Škody,které budou způsobeny během stavby nebo v souvislosti s ní, budou hrazeny dle
platných předpisů.
10.Stroje používané pro stavbu musí být v dobrém technickém stavu , který musí být denně
kontrolovány, zejména musí být kontrolovány
úkapy ropných látek. Případné úniky
ropných látek je třeba okamžitě sanovat.
11.Zařízení staveniště bude splňovat podmínky stanovené ve vyhlášce č.268/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu.
12.Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
13.Stavebník prokazatelně oznámí vodoprávnímu úřadu tyto
fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka stavby
14.Stavba bude dokončena nejpozději do 30.10.2021.
15.Stavba bude prováděna dodavatelsky a oprávněnou osobou. Investor je povinen na
staveništi umístit na viditelném místě tabuli podávající informaci o názvu stavby,dodavateli
stavby,jménu odpovědného stavbyvedoucího a termínu dokončení stavby.
16.Stavebník je povinen zajistit ,aby na stavbě
nebo staveništi
byla k dispozici ověřená
projektová dokumentace , stavební deník a všechny doklady týkající se provádění stavby
nebo její změny , popřípadě jejich kopie.
17.Zhotovitel je povinen vést přehledně stavební deník. Před zahájením stavebních prací je
nutno oznámit vodoprávnímu úřadu jméno zhotovitele stavby . S oznámením bude předložen
- u fyzických osob živnostenský list (kopie), u právnických osob výpis z obchodního rejstříku
(kopie), jako doklad oprávnění provádění stavby.
18.Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením
vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací , dodržet obecné požadavky na
výstavbu , popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování
povinností k ochraně života,zdraví , životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze
zvláštních předpisů.
19.Stavbou nesmí být dotčena
vlastnická práva
vlastníků sousedních pozemků či
nemovitostí. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek jste povinni se předem s
vlastníky dohodnout.
20.Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,o odpadech a o
změně některých dalších zákonů,v platném znění. Doklady o
využití nebo odstranění
odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
21.Před zahájením zemních prací bude v dostatečném předstihu
zajištěno vytyčení všech
podzemních inženýrských sítí v místě stavby tak, aby nedošlo k jejich případnému
poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech nadzemních a podzemních inženýrských
sítí bude oznámeno jejich jednotlivým správcům.
22.Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny
výhradně ručním nářadím bez použití mechanismů.
23.Před provedením
záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí budou
jednotlivě přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole pořízen zápis.
24.Vozovky ani veřejná prostranství nesmí být znečišťovány , případné znečištění musí být
okamžitě odstraněno.
25.Při provádění stavby budou dodrženy podmínky , které stanovili :
A. KHS Jm kraje ,pracoviště Blansko ve svém závazném stanovisku č.j. KHSJM
38164/2019/BK/HOK ze dne 11.7.2019:
Před uvedením nového vodovodního řadu do provozu bude proveden odběr a laboratorní
Č.j. MBK 62034/2019
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rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru
podle příl. č.5 vyhlášky
č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody ,ve znění pozdějších předpisů. Výsledek laboratorního
rozboru pitné vody bude předložen na KHS JmK .
B. Odbor ŽP MěÚ Blansko, ve svém závazném stanovisku č.j. MBK 36260/2019 ze
dne 10.7.2019 :
Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu
odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst.1
zákona o odpadech) a dále doklady o využití – odstranění odpadů v konkrétním zařízení v
rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů
odpadů,jak byla uvedena ve schválené projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace.
26.Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
inženýrských sítí, komunikací, které se týkají podmínek jejich ochrany:
◦ GrindServises , s.r.o.,Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 16.7.2019, č.j.
5001955423
◦ E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne
28.6.2019, č.j. D8610-16336415
◦ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, ze dne
27.6.2019, č.j.676997/19
◦ Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice, vyjádření č.j. 0797/19 ze dne
25.7.2019
27.Po ukončení prací bude ve smyslu § 122 stavebního zákona požádáno o vydání
kolaudačního souhlasu . Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu :
◦ dokumentace skutečného provedení stavby
◦ geometrický plán
◦ závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
◦ doklad o způsobu naložení s odpady
◦ prohlášení o shodě a certifikáty výrobků
◦ doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
◦ laboratorní
rozbor pitné vody
◦ stavební deník
◦ předávací protokol
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu :
Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy , IČO: 00280780,
zastoupení : HAŠKA a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov, IČO: 25347705

Odůvodnění:
Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy , IČO: 00280780,
zastoupení : HAŠKA a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov, IČO: 25347705, požádal odbor
životního prostředí Městského úřadu Blansko podáním ze dne 1.10.2019 o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení
na stavbu: PRODLOUŽENÍ A VÝMĚNA
ZÁSOBOVACÍHO VODOVODNÍHO ŘADU U POŽÁRNÍ ZBROJNICE ,OSTROV U MACOCHY,
na p.č. 1686/1,1689/1 v k.ú. Ostrov u Macochy.
Dne 1.10.2019 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 23.10.2019, č.j. MBK 55333/2019 oznámil zahájení
společného stavebního a územního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným
správním úřadům . Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k
jejímu umístění a provádění , upustil ve smyslu § 94m odst.3 stavebního zákona
od
ohledání na místě
a ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své
případné námitky nebo důkazy proti umístění stavby , projektové
Č.j. MBK 62034/2019
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dokumentaci, způsobu
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení . Ve stejné lhůtě měly sdělit svá stanoviska
dotčené orgány.
Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení
podle § 94k
stavebního zákona vycházel vodoprávní úřad z předpokládaného působení stavby na okolí,a
to s ohledem na její konstrukci, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků, ovlivnění vodních
poměrů nebo životního prostředí. Dále přihlédl k předpokládanému působení stavby při jejím
provádění a následném užívání na okolí. Z těch hledisek přiznal postavení účastníka řízení :
•
dle písm. a) stavebníkovi
•
dle písm. b) městys Ostrov u Macochy, obce na jejichž území má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn
•
dle písm. d) vlastníkům pozemků, na kterých má být stavba provedena; jde o vlastníky
pozemků katastrální území Ostrov u Macochy p.č. 1686/1,1689/1 (vlastník městys
Ostrov u Macochy
•
dle písm. e) osobám jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno takto bylo postavení účastníka řízení přiznáno vlastníkům pozemků
k.ú. městys Ostrov u Macochy
parcelní čísla: p.č. 75/11, p.č.st.221, p.č.st.218,
p.č.75/25, p.č.st.79, p.č.76/3, p.č.st.84, p.č.2/1, p.č.st.250, p.č. st.342, p.č.1/15, p.č.1/6,
p.č.1/3, p.č.1807, p.č.1642/20, p.č.1642/19, p.č.76/2, p.č.76/1, p.č.76/2, p.č.1685/1
•
dle písm. e) jde rovněž o vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí, komunikací
V průběhu společného územního a stavebního řízení vodoprávní úřad
přezkoumal
předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona , projednal ji s účastníky
řízení a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že stavební záměr
je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů , s požadavky na
veřejnou
dopravní nebo technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních
předpisů a se závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů nebo stavebního a vodního zákona. Dále ověřil, že dokumentace je úplná,
přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke
stavbě,
včasné vybudování technického popř. jiného vybavení potřebného k řádnému
užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem , vodoprávní úřad
rovněž ověřil účinky
budoucího užívání stavby.
Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími, závaznými stanovisky a vyjádřeními (bez
stanovených podmínek) neuvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,Územní odbor
Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko č.j. HSBM-2-98-3/2-POKŘ-2019 ze dne 11.7.2019
• závazné stanovisko MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje, ze dne 10.7.2019, č.j. ÚP NS 241/2019- MBK 36294/2019-Ře
• sdělení
Agentury OP ČR, Správy CHKO Moravský kras, ze dne 26.7.2019, č.j.
SR/0271/JM/2019
• doklady o vlastnictví pozemků
• plná moc k zastupování
K záměru stavby vodního díla vydal MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního
plánování a regionálního rozvoje závazné stanovisko dne
10.7.2019, č.j. ÚP NS 241/2019MBK 36294/2019-Ře - záměr je přípustný .
Závazná stanoviska
s podmínkami byla zahrnuta do podmínek
výrokové části tohoto
rozhodnutí. Podmínky vydaných rozhodnutí do stavebního povolení
nejsou přebírány, na
jejich platnosti se ovšem nic nemění.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích
vlastníků a správců komunikací a
inženýrských sítí,správců toků , které se netýkají
podmínek jejich ochrany , zakládají
soukromoprávní vztah mezi těmito subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto
stavebním povolení nejsou zezávazňovány.
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Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění, povolení a
provedení stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení
nebyly podány.
Poučení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a
dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež
mu předcházelo , ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Blansko, Odboru životního
prostředí. 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 na jeho náklady Městský úřad Blansko. Podané
odvolání má v souladu ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena , dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Toto společné
povolení pozbude platnosti, jestliže do dvou let ode dne , kdy nabylo právní moci , nebude
stavba zahájena.

Ing. Pavel Konečný
vedoucí Odboru životního prostředí

Poplatek :
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , vyměřený podle
položky 18 písmene h) ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 14.10.2019.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů způsobem na místě v
obci obvyklém . Oznámení bude též zveřejněno způsobem , umožňujícím dálkový
přístup .
Vyvěšeno dne
...............................
Sejmuto dne
............................
Zveřejněno způsobem , umožňujícím dálkový přístup
...............................
Razítko , podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
(po sejmutí zaslat MěÚ OŽP Blansko)

Přílohy pro OÚ Osttrov u Macochy a MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy
(obdrží prostřednictvím datové schránky) : vyhláška k vyvěšení (po sejmutí zaslat
MěÚ Blansko , OŽP)

Přílohy pro stavebníka :
•
ověřená dokumentace stavby
•
štítek „Stavba povolena“
Přílohy obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ROZDĚLOVNÍK:
žadatel:
Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy , IČO: 00280780,
zastoupení : HAŠKA a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov
účastníci řízení:
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1 , 657 02 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. c,d) stavebního zákona :
Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy
ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):
(identifikováni označením pozemků)
k.ú. Ostrov u Macochy pozemky p.č. 75/11, p.č.st.221, p.č.st.218, p.č.75/25, p.č.st.79, p.č.76/3,
p.č.st.84, p.č.2/1, p.č.st.250, p.č. st.342, p.č.1/15, p.č.1/6, p.č.1/3, p.č.1807, p.č.1642/20,
p.č.1642/19, p.č.76/2, p.č.76/1, p.č.76/2, p.č.1685/1
dotčené orgány a ostatní:
MěÚ Blansko,odbor stavební úřad,odd.stavebního řádu, nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 01 Blansko
Agentura OP a krajiny ČR,Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko
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