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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
O d b o r  s t a v e b n í   ú ř a d 

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město                                                      tel: 224 753 179   
                                                                                                                                              
SPIS. ZN.: MPO 640353/2021    
Č. J.: MPO 640353/21/35 – SÚ 

MIPOX03UVFLK 

  

 

viz rozdělovník 

 

 

  

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Ing. Petr Kolačkovský 

224 852 107 

kolackovsky@mpo.cz 

DATUM: 31. 1. 2022    

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 

 

Společnost NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364, Na Hřebenech II č. p. 1718/8, 140 00 Praha 4 - Nusle, 

kterou na základě plné moci ze dne 7. 9. 2021 zastupuje společnost Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 

46347488, Kounicova 271/13, 602 00 Brno. 

 (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“) 

podala dne 22. 12. 2021 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu nazvanou: 

 

„6114 MORAVIA - VTL Plynovod, ÚSEK TU 157 Tvrdonice – TU 160 Bukovany“ 

 (dále jen "stavba") na pozemcích:  

v obci Tvrdonice, v katastrálním území Tvrdonice, na pozemcích parc. č. PK 1796/5 (orná půda, lesní poz), parc. 

č. PK 1811/1 (orná půda), parc. č. PK 1812/1 (orná půda), parc. č. PK 1813/1 (orná půda), parc. č. PK 1814/1 (orná 

půda), parc. č. PK 1815/1 (orná půda), parc. č. PK 1816/1 (orná půda), parc. č. PK 1817/1 (orná půda), parc. č. PK 

1818/1 (orná půda), parc. č. PK 1819/1 (orná půda), parc. č. PK 1820/1 (orná půda), parc. č. PK 1821/1 (orná 

půda), parc. č. PK 1822/1 (orná půda), parc. č. PK 1823/1 (orná půda), parc. č. PK 1824/1 (orná půda), parc. č. PK 

1825/1 (orná půda), parc. č. PK 1826/1 (orná půda), parc. č. PK 1827/1 (orná půda), parc. č. PK 1828/2 (orná 

půda), parc. č. PK 1829/1 (orná půda), parc. č. PK 1830/1 (orná půda), parc. č. PK 1831/1 (omá půda), parc. č. PK 

1832/1 (orná půda), parc. č. PK 1833/1 (omá půda), parc. č. PK 1834/1 (omá půda), parc. č. PK 1835/1 (omá půda), 

parc. č. PK 1836/1 (omá půda), parc. č. PK 1837/1 (orná půda), parc. č. PK 1838/1 (omá půda), parc. č. PK 1839/1 

(omá půda), parc. č. PK 2180 (omá půda, lesní poz, ostat.pl.), parc. č. PK 2183 (omá půda, lesní poz, ostat.pl.), 

parc. č. PK 2184 (orná půda, lesní poz, ostat.pl., ostat.pl.), parc. č. PK 2187 (orná půda, lesní poz, ostat.pl., 

ostat.pl.), parc. č. PK 2188 (omá půda, lesní poz, ostat.pl., ostat.pl.), parc. č. PK 2191 (omá půda, lesní poz, 

ostat.pl., ostat.pl.), parc. č. PK 2192 (omá půda, lesní poz, ostat.pl.), parc. č. PK 2194/3 (omá půda, lesní poz), parc. 

č. PK 2196 (omá půda, lesní poz, ostat.pl.), parc. č. PK 2197 (orná půda, lesní poz, ostat.pl.), parc. č. PK 2200 (orná 

půda, ostat.pl.), parc. č. PK 2201 (omá půda, ostat.pl.), parc. č. 3049/1 (ostat.pl.), parc. č. PK 3132 (vodní pl.), parc. 

č. PK 3133 (vodní pl.), parc. č. 3303/53 (ostat.pl.), parc. č. 3303/54 (ostat.pl.), parc. č. 3303/55 (ostat.pl.), parc. č. 

3324/30 (ostat.pl.), parc. č. 3324/38 (ostat.pl.), parc. č. 3303/130 (ost. plocha), parc. č. 3301/267 (orná půda), parc. 

č. 3301/268 (orná půda) 

 

Dnem podání bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením. 

Změna stavby spočívá zejména ve vybudování nového trasového uzávěru mimo areál podzemního 

zásobníku plynu Tvrdonice z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu v podzemním zásobníku plynu (dále 

též „PZP“). Toto řešení vychází ze zákona č. 224/2015 Sb. díky kterému se podzemní zásobníky plynu ( v 

tomto případě zásobník provozovaný fy RWE Gas Storage CZ) dostaly do působnosti legislativy řešící 

problematiku prevence závažných havárií. Dále změna stavby představuje propojení trasového uzávěru 
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TU 255 se stávajícím dálkovým optickým kabelem DOK16, připojení nového trasového uzávěru na 

elektrickou energii podzemním kabelem a úpravy řešení napojení TU 157 Tvrdonice ( umístěn v areálu 

PZP). 

Pro stavbu bylo vydáno společné povolení pod č.j. MPO 80874/19/442-SÚ dne 20.7.2021 (v právní moci 

21.9.2021). 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad 

příslušný podle § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m odst. 1 a 2 stavebního zákona 

zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona 

upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska 

a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor 

stavební úřad, po předchozí telefonické domluvě, Kolačkovský 725 047 398). 

Účastníci řízení se mohou podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům 

rozhodnutí, a to ve lhůtě  5 dnů, která začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro 

uplatnění námitek účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci. 

 

Poučení: 

Na zahájené řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "liniový zákon"). 

Předmětné řízení (řízení o změně stavby před jejím dokončením výše uvedené stavby) se dotýká velkého 

počtu účastníků (tj. více než 30), tj. jedná se o řízení s velkým počtem účastníků. 

Stavební úřad dále v tomto oznámení informuje účastníky řízení, jimž je oznámení o zahájení řízení 

doručováno jednotlivě, že podle ustanovení § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení podle liniového 

zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení 

doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení 

podle ustanovení § 94k písm. c) a d) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci a 

dotčeným orgánům.  

Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo 

oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle ustanovení § 24 správního řádu, jakož i dotčeným 

vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují 

označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 

správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní.  

Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům 

řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je 

třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení 

účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků a 

staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

Podle § 94n odst. 1 stavebního zákona ve spojení s § 94 m odst. 3, mohou dotčené orgány závazná 

stanoviska podle § 4 odst. 4, uplatnit nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.  

Podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona ve spojení s § 94 m odst. 3, mohou účastníci řízení 

uplatnit námitky nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 
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Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) 

stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může 

být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve 

společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 

která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v 

rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení 

může mít podle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 

 

Elektronicky podepsala: 
Zdeňka Fialová 

 

     Ing. Zdeňka  F i a l o v á 

ředitelka odboru stavební úřad 
 

 

 

 

Upozornění: 

Stavební úřad jakožto správce osobních údajů informuje účastníky řízení a dotčené správní orgány, že 

v rámci jím vedeného řízení zpracovává identifikační údaje fyzických osob, tj. jméno, příjmení, titul, 

datum narození, IČO, a dále kontaktní údaje, tj. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová 

adresa, číslo telefonu, datové schránky, a to za účelem vedení databáze účastníků řízení a dalších stavbou 

dotčených právních subjektů pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu při výkonu působnosti 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zpracování osobních údajů probíhá v souladu 

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení         

o ochraně osobních údajů „GDPR“) a v souladu s ustanovením § 184 stavebního zákona. Ke zpracování 

dochází prostřednictvím výpočetní techniky, nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné 

podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Doba 

zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených ve Spisovém a skartačním řádu MPO, či 

v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích 

z příslušných právních předpisů. Fyzická skartace probíhá na základě výběru v opakovaném 10-letém 

cyklu. 

 

Podrobnější údaje o zpracování osobních údajů lze dohledat na stránkách Ministerstva průmyslu a 

obchodu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-

zpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu--237325/ 

 

Obdrží - doručováno dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon): 

doručení jednotlivě: 

žadateli (stavebníku), tj. účastníku stavebního řízení podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona 

a podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-zpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu--237325/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-zpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu--237325/
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Dopravoprojekt Brno a.s.,  IDDS: 4xbdrqj 

 sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno, 

 zastoupení pro: NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle 

účastníci dle § 94k písm. b) stavebního zákona: 

Obec Tvrdonice, IDDS:  iugbave 

sídlo: nám. Míru 96/31, 69153 Tvrdonice; 

 

účastníkům řízení podle ustanovení § 94 písm. c) a d) stavebního zákona (dotčeným vlastníkům): 

 

účastníci dle § 109 písm. d) stavebního zákona: 

Balga Jan,  nám. Míru 100/21, 69153 Tvrdonice; 

Balga Jan, Kostická 141/74, 69153 Tvrdonice; ISDS: 8z3dimy 

Bartošíková Kateřina,  Luční 346/2, 69153 Tvrdonice; 

Betášová Božena,  Na Kopci 1816/16, 69003 Břeclav  

Brožková Jaroslava,  Měšťanská 236/31, 69501 Hodonín; 

Budín Luděk Ing. CSc., Lanžhotská 402/48, 69152 Kostice; 

Doskočil Leopold, Kostická 445/94, 69153 Tvrdonice; 

Gardášová Marie,  Kostická 144/11, 69153 Tvrdonice; 

Hasil Pavel,  Kůt 21/7, 69153 Tvrdonice; 

Hlaváčová Jana,  Sv. Čecha 3361/20, 69501 Hodonín; 

Hnidáková Jana,  čp. 682, 69621 Prušánky; IDDS: mz3umxu 

Homolka Miloš Ing., Tolstého 1741, 25228 Černošice; IDDS: zgmmq43 

Hrubý Josef, Hlavní 65, 79065 Žulová; 

Hubálek Stanislav,  Komenského 386, 69144 Lednice; 

Hutařová Eva, Kostická 35/27, 69153 Tvrdonice; 

Kadlecová Ludmila JUDr., Kostická 7/25, 69153 Tvrdonice; 

Kaňa Pavel Ing., Kovářská 928, 69155 Moravská Nová Ves  

Křenovský Radomír,  Trávníky 384/1, 69153 Tvrdonice; IDDS: yd59igy 

Létal Jan,  Na Kanadě 381, 69156 Hrušky; 

Majzlíková Marie,  U Kyjovky 164, 69154 Týnec; 

Mášková Zdeňka, čp. 160, 25401 Okrouhlo; 

Měřičková Sylvie,  čp. 70, 68771 Pitín; 

Mlýnek Jaroslav,  Na aleji 439, 69156 Hrušky; 

Pavlík Petr Ing., Na Míčánce 2713/2c, 1600 Praha 6; IDDS: myfviie 

Podhorská Jiřina, Kostická 147/5, 69153 Tvrdonice; 

Prokop Josef Ing., Kostická 2/37, 69153 Tvrdonice; 

Psotová Marie,  Revoluční 560/24, 69153 Tvrdonice; 

Samson Vít, nám. Míru 168/49, 69153 Tvrdonice; 

Škrobáčková Miloslava Ing., Příkrá 282, 69154 Týnec  

Tomancová Věra, nám. Míru 107/7, 69153 Tvrdonice; 

Úlehlová Jarmila,  U Jánského dvora 3169/22, 69003 Břeclav; 

Vrba Roman,  Na Honech I 4905, 76005 Zlín; 

Zámečníková Julie , Trávníky 374/20, 69153 Tvrdonice; 

Zugárek Jiří,  Jana Maluchy 198/41, Dubina, 70030 Ostrava; 

Zugárková Jarmila, Jana Maluchy 198/41, Dubina, 70030 Ostrava; 

 

Balážová Marie,  Za Tonkou 203, Riečka, Banská Bystrica 974 01, Slovensko 

 

ČR - Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

sídlo: Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha;  

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 

sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha; 

IMOBA, a.s., IDDS: bs7eh63 

sídlo Pyšelská 2327/2, Chodov, 14900 Praha; 
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Jižní Morava, a.s., IDDS: 6z7em9g 

sídlo: čp. 701, 69153 Tvrdonice; 

Obec Tvrdonice, IDDS:  iugbave 

sídlo: nám. Míru 96/31, 69153 Tvrdonice; 

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 

sídlo: Na hřebenech II 1718/8, Nusle, Praha, 14000 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.,  IDDS: ufxyjs2 

sídlo: Limuzská 3135/12, Strašnice, 10800 Praha; 

GasNet, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  

 sídlo: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

MND a.s., IDDS: cnxfiht 

sídlo: Úprkova 807/6, 69501 Hodonín;  

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha; 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno 

 

účastníci řízení podle § 94k, písm. d) neznámého pobytu, neznámí – doručení veřejnou vyhláškou: 

Šenková Marie, adresa neznámá;  veřejnou vyhláškou – pozemek 1822/1 v k.ú. Tvrdonice (772020) 

Hasil Jiří,  Trávníky 369/4, 69153 Tvrdonice resp. osoby, které by se staly účastníky řízení na základě 

jeho úmrtí, a které nejsou známy; veřejnou vyhláškou – pozemek 2183 v k.ú. Tvrdonice (772020) 

 

 

účastníci dle § 94k písm. e,) stavebního zákona: doručení veřejnou vyhláškou 

v katastrálním území Tvrdonice, na pozemcích parc. č. 3303/50, 3303/51, 3303/52, 3303/56, 3303/57, 

3303/58, 3303/59, 3303/60, 3303/61, 3303/62, PK 1810/1, PK 1840/1, PK 1841/1, PK 1842/1, PK 2179, 

PK 2198, PK 2199, 

 

dotčené orgány: 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,  IDDS: jaaai36 

 sídlo: Jeřábkova č. p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv 

 sídlo: Zubatého č. p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14 

Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VII, Odbor posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence,  IDDS: 9gsaax4, 

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00  Praha 10-Vršovice 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu, IDDS: 9gsaax4 

sídlo: Mezírka 1, 602 00 Brno 

Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 

IDDS: x2pbqzq 

sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Český báňský úřad, Obvodní Báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského IDDS: rn6aas6 

sídlo: Kozí 4, P.O.BOX 140, 110 01 Praha 1;  

sídlo: Cejl 13, 60142 Brno 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  

sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 

sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

Obec Tvrdonice, Obecní úřad IDDS:  iugbave 

sídlo: nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice,  
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Město Břeclav, MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodní hospodářství, ovzduší 

a památkové  péče,, oddělení zemědělství a ochrany přírody, odbor správních činností,  IDDS: fesbhyp 

 sídlo: náměstí T. G. Masaryka č. p. 42/3, 690 02 Břeclav 2 

Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Odbor metodiky pozemkových úprav, IDDS: 

z49per3 

sídlo:Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3  

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, IDDS: a9heffd  

sídlo: Milady Horákové 658 60 Brno  

  

ostatní na vědomí: 

 

ČR - Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové;  

sídlo: LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice 

Česká geologická služba, Správa oblastních geologů IDDS: siyhmun 

sídlo: Klárov 131/3, 11821 Praha 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  IDDS: k3nk8e7 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.,  IDDS: ufxyjs2 

sídlo: Limuzská 3135/12, Strašnice, 10800 Praha; 

GasNet Služby s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno; 

 

 

zveřejnění na úřední desce: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Obecní úřad Tvrdonice, k vyvěšení na úřední desce, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice, IDDS:  iugbave 
  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. 

 

 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:   

 

 

 

 

 

 

Podpis, razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
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