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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Břeclavi, silniční správní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný 
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 
řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou 
dne 24.06.2022 podal 

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00  Brno, 
který zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje, Oblast Jih, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00  Brno 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice 

SO 101 - Tvrdonice - extravilán 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2013/16 (orná půda), parc. č. 2013/26 (orná půda), 
parc. č. 2013/27 (orná půda), parc. č. 2013/28 (orná půda), parc. č. 2013/30 (orná půda), parc. 
č. 2013/32 (orná půda), parc. č. 2013/49 (orná půda), parc. č. 2013/51 (orná půda), parc. č. 
2013/52 (orná půda), parc. č. 2013/54 (orná půda), parc. č. 2013/55 (orná půda), parc. č. 
2013/57 (orná půda), parc. č. 2013/58 (orná půda), parc. č. 2013/61 (orná půda), parc. č. 
2013/62 (orná půda), parc. č. 2013/64 (orná půda), parc. č. 2013/66 (orná půda), parc. č. 
2013/117 (orná půda), parc. č. 2013/118 (orná půda), parc. č. 2013/119 (orná půda), parc. č. 
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2033 (ostatní plocha), parc. č. 2036/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrušky, parc. č. 
3045 (ostatní plocha), parc. č. 3049/3 (ostatní plocha), parc. č. 3049/4 (ostatní plocha), parc. č. 
PK 3132 v katastrálním území Tvrdonice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Stavební úprava silnice č. III/4243 v délce 3629,0 m, rozšíření stávajícího směrového 
oblouku, oboustranná sanace krajů vozovky, od km 2,279 po konec úseku sanace po pravé 
straně komunikace, obnova funkčnosti odvodnění, napojení místních, účelových 
komunikací a sjezdů, umístění a stavební úprava stávajících autobusových zastávek. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2013/16, 2013/26, 2013/27, 2013/28, 2013/30, 
2013/32, 2013/49, 2013/51, 2013/52, 2013/54, 2013/55, 2013/57, 2013/58, 2013/61, 
2013/62, 2013/64, 2013/66, 2013/117, 2013/118, 2013/119, 2033, 2036/1 v katastrálním 
území Hrušky, parc. č. 3045, 3049/3, 3049/4, parc. č. PK 3132 v katastrálním území 
Tvrdonice, dle situace stavby 1, č. C.1.2.1, situace stavby 2 č. C.1.2.2, situace stavby 3, č. 
C.1.2.3,situace stavby 4, č. C.1.2.4, č. zak.: VD18117, datum: X/2018. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Stavební úprava silnice III/4243 bude v celkové délce 3629,0 m, začátek stavebních úprav 
se nachází za křížením s železniční tratí Břeclav - Přerov v provozním staničení 0,421, 
konec bude na začátku obce Tvrdonice v provozním staničení 4,050. Stavba bude probíhat 
ve 3 etapách. 1. etapa bude v km 0,000 - km 0,247, 2. etapa bude v km 0,247 - km 2, 200, 
3. etapa bude v km 2,200 - km 3,629. 

- V km 0,000 - 0,247 bude stávající niveleta vozovky navýšena o 60 mm. Od km 0,247 do 
konce úseku bude navýšena niveleta v tomto úseku o 90 mm. Od km 0,187 vlevo a 0,199 
vpravo do 0,247 dojde k rozšíření stávajícího směrového oblouku o poloměru 20,0 m. 

- Bude provedena stavební úprava a umístění dvou autobusových nástupišť. V km 0,720 
bude nástupiště vybudováno v zálivu šířky 3,0 m, jenž bude zrekonstruován. Délka 
nástupní hrany bude 13,0 m. V km 2,670 bude zastávka umístěna na jízdním pruhu, podél 
komunikace v délce 13,0 m bude umístěn chodník. 

- Šířka jízdního pásu bude v celém úseku 5,50 m, celková šířka asfaltové plochy bude 6,00 
m.  

- Na asfaltový kryt bude navazovat nezpevněná krajnice šířky 0,50 m.  

- Příčný sklon bude střechovitý 2,50%, v obloucích menšího poloměru bude plynule 
přecházet do jednostranného příčného sklonu. Tři oblouky na trase budou s dostředným 
sklonem 2,50%, další dva budou 4,00%. 

- Podélný sklon bude od 0,06% do 2,76%. 

Vymezení stavebního pozemku: 

- Část pozemku parc. č. 2013/16, 2013/26, 2013/27, 2013/28, 2013/30, 2013/32, 2013/49, 
2013/51, 2013/52, 2013/54, 2013/55, 2013/57, 2013/58, 2013/61, 2013/62, 2013/64, 
2013/66, 2013/117, 2013/118, 2013/119, 2033, 2036/1 v katastrálním území Hrušky, parc. 
č. 3045, 3049/3, 3049/4, parc. č. PK 3132 v katastrálním území Tvrdonice. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Stavbou budou dotčeny pozemky, na kterých se stavba umisťuje. 

Stavba obsahuje: 

- SO 101 - III/4243 Tvrdonice extravilán:  

- V km 0,000 - 0,247 bude odfrézováno průměrně 50 mm stávajícího asfaltu a dvě nové 
asfaltové vrstvy o celkové tl. 110 mm nové dobaleny. Stávající niveleta vozovky bude 
navýšena o 60 mm. Od km 0,247 do konce úseku bude prováděno pouze jemné profilové 
frézování 20 mm a budou umístěny dvě nové asfaltové vrstvy. Navýšení bude v tomto 
úseku 90 mm. Od km 0,187 vlevo a 0,199 vpravo do 0,247 dojde k rozšíření stávajícího 
směrového oblouku o poloměru 20,0 m, od km 0,247 - 2,279 bude provedena oboustranná 
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sanace krajů vozovky a od km 2,279 po konec úseku bude sanace po pravé straně 
komunikace.  

Konstrukce vozovky střed: 

 asfaltový beton obrusný mod.                       ACO 11+                   50 mm 

 spojovací postřik                                           PS-E                          0,3 kg/m2 

 asf. beton ložní modif.                                  ACL 16+                     60 mm 

 spojovací postřik                                           PS-E                          0,4 kg/m2 

 

Konstrukce vozovky v rozšíření v oblouku: 

 asfaltový beton obrusný mod.                       ACO 11+                    50 mm 

 spojovací postřik                                           PS-E                           0,3 kg/m2 

 asf. beton ložní modif.                                   ACL 16+                      60 mm 

 výztužná kompozitní geotextilie                                                       100 kN/m 

 spojovací postřik                                           PS-E                            0,4 kg/m2 

 asf. beton podkladní modif.                           ACP 16+                      50 mm 

 infiltrační postřik                                            PI-E                              0,6 kg/m2 

 štěrkodrť fr. 0/32                                           ŠDA                              150 mm 

 štěrkodrť fr. 0/63                                           ŠDA                                               200 mm 

 

Konstrukce vozovky okraje: 

 asfaltový beton obrusný mod.                        ACO 11+                      50 mm 

 spojovací postřik                                            PS-E                             0,3 kg/m2 

 asf. beton ložní modif.                                   ACL 16+                       60 mm 

 výztužná kompozitní geotextilie                                                         100 kN/m 

 spojovací postřik                                           PS-E                             0,4 kg/m2 

 asf. beton podkladní modif.                          ACP 16+                       50 mm 

 infiltrační postřik                                           PI-E                               0,6 kg/m2 

 štěrkodrť fr. 0/32                                          ŠDA                              150 mm 

 

- V některých místech dojde k rozšíření tělesa komunikace a bude nutné dobudovat násyp. 
Ten bude tvořen ze štěrkodrti fr. 0/32 o max. tl. jednoho schodu 250 mm. Hutnění bude 
probíhat po vrstvách o max. tl. 150 mm. 

 

Konstrukce sanace: 

- Pokud po odtěžení konstrukčních vrstev nebude únosnost splněna, bude provedena 
výměna za vrstvu štěrkodrti tl. 300 mm v šířce 1800 mm, pod kterou bude umístěna 
separační geotextilie. 

 štěrkodrť fr. 0/125                                        ŠDA                              300 mm 

 separační geotextilie                                                                        300 g/m2 

 

- Po pokládce asf. vrstev bude provedena nová krajnice z frézovaného R-materiálu tl. 100 
mm v šířce 0,50 m. Krajnice budou ve sklonu 8%. 

- Bude provedena obnova funkčnosti odvodnění pročištěním stávajících odvodňovacích 
příkop v celkové délce 4 700 m. Na pravé straně komunikace v km 0,060-0,100, 0,250-
0,450, 0,540-0,660, 0,810-1,410, 1,630-1,970, 2,030-2,120, 2,170-2,360, 3,110-3,150, 
3,550-3,629. Na levé straně v km 0,030-0,290, 0,390-1,030, 1,170-1,370, 1,590-1,890, 
2,030-3,629. 
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- Bude provedena stavební úprava a umístění dvou autobusových nástupišť. V km 0,720 

bude nástupiště vybudováno v zálivu šířky 3,0 m, jenž bude zrekonstruován. Délka 
nástupní hrany bude 13,0 m. V km 2,670 bude zastávka umístěna na jízdním pruhu. 
Nástupiště bude odděleno silniční obrubou 100/15/30, která bude osazena 16 cm nad 
povrch asfaltu do betonového lože C20/25, XF3. U zastávky umístěné na jízdním pruhu 
budou z obou dvou stran na nástupní hranu navazovat náběhové klíny délky 2,0 m ze 
silniční obruby 100/15/25 a přechodové obruby. U zastávky v zálivu bude z důvodu 
odvodnění umístěn náběhový klín pouze na konci nástupiště. Celková šířka nástupiště 
bude 1,7 m a bude provedeno z betonové dlažby tl. 60 mm. Ohraničení z druhé strany 
bude provedeno z chodníkové obruby 100/10/25, která bude osazena na 6 cm nad pochozí 
plochu do betonového lože C20/25, XF3. Podél silniční obruby bude vybudován kontrastní 
pás z červené hladké betonové dlažby, šířky 30 cm. Na něj bude navazovat signální pás 
šířky 0,80m z červené reliéfní dlažby. 

Konstrukce nástupiště: 

 betonová dlažba                                      DL                               60 mm 

 drcené kamenivo fr. 4/8                           L                                 40 mm 

 štěrkodrť fr. 0/32                                      ŠDA                           150 mm 

 

Konstrukce autobusového zálivu: 

 asfaltový beton obrusný mod.                   ACO 11+                   50 mm 

 spojovací postřik                                        PS-E                          0,3 kg/m2 

 asf. beton ložní modif.                               ACL 16+                    60 mm 

 spojovací postřik                                        PS-E                          0,4 kg/m2 

 asf. beton podkladní modif.                       ACP 16+                    50 mm 

 infiltrační postřik                                        PI-E                            0,6 kg/m2 

 štěrkodrť fr. 0/32                                        ŠDA                           150 mm 

 

- Na rekonstruovaném úseku silnice se nachází celkem 27 napojení, 11 je navrženo se 
zatrubněním ŽB troubou DN 400. Trouby budou uloženy do betonového sedlového lože 
C25/30 XF3 tl. 200 mm. Sedlové lože bude provedeno na štěrkopískový podtyp tl. 100 mm, 
čela propustků budou šikmá z lomového kamene uloženého do betonu C20/25 XF3. 

- Povrchová voda z komunikace bude svedena za pomoci podélných a příčných sklonů mimo 
korunu komunikace do obnoveného systému odvodnění. Stávající příkopa bude pročištěna 
do hloubky 0,5 m. Do km 2,340 bude příkop vsakovací a jednotlivé sjezdy nebudou 
zatrubněny. Ve zbytku úseku bude voda z příkopy svedena do vodoteče. 

 

- SO 101.1 - Propustek km 2,354: 

- Nosná konstrukce bude zesílena spřaženou deskou. Podhled propustku a opěry budou 
očištěny a sanovány. Nově budou vystavěna čela na vtoku a výtoku. Budou osazena nová 
zábradelní svodidla ZSNH4/H2. Rekonstrukce bude prováděna po polovinách. 

- Bude provedeno odbourání říms a zchátralých čelních zdí, bude provedeno ruční 
odbourání nosné desky v pruhu bourané čelní zídky. Založení nové části opěr a čelní zdi 
bude provedeno na základových pasech z betonu C25/30, XF2. Základové pasy budou 
vyztužené sítí KARI. Dříky opěr a čelních zdí se provedou z betonu C 25/30, XF2 a budou 
vyztužené sítí KARI. Na nové části mostních opěr se vybetonuje úložný práh o výšce 500 
mm a bude vyztužen betonářskou výztuží B500B. Na nové úložné prahy se vybetonuje 
nosná deska z betonu C30/37, XD1, XF2, která bude vyztužena betonářskou výztuží 
B500B. Betonová deska bude od úložných prahů oddělena vrstvou asfaltové lepenky. 
Výztuž nové části desky se propojí s výztuží původní desky. Na původní nosnou konstrukci 
a část nové nosné konstrukce se provede spřahující deska z betonu C30/37, XD3, XF4, 
která bude vyztužena betonářskou výztuží B500B, z obou stran propustku budou římsy 
z betonu C30/37, XD3, XF4. Povrch bude opatřen ochranným nátěrem. Dále bude opatřen 
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vodotěsnou izolací. Dále se provede epoxidová pečetící vrstva a izolační modifikované 
bitumenové pásy. Bude provedena tvrdá ochrana izolace betonem C25/30, XF3 v tl. 95 m, 
jenž bude vyztužen KARI sítí 100/100/5 mm. V příčném směru vznikne žlábek protispádem 
4% a 2,5%, který bude v pruhu 150 mm nad izolací opatřen drenážním polymerem tl. 40 
mm a mezerovitým betonem tl. 55 mm. V pruhu pod mostními římsami bude vodotěsná 
izolace chráněna asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou. Z obou stran bude provedena 
v délce 2 m kamenná dlažba tl. 200 mm do betonu C16/20 (B20), tl. 100 mm. Spáry se 
vyplní cementovou maltou. Ukončení dlažby bude provedeno betonovými prahy 400x800 m 
z betonu C20/25, XF3. 

- SO 801 - DIO 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí ze dne  02.05.2019, č.j. JMK 27653/2019: 

1. Dodržet ochranná pásma následujících zařízení, (pokud není uvedeno jinak, jednotlivá 
zařízení mají bezpečnostní pásmo 8 m a ochranné pásmo 2 m na obě strany): 

Ropná přípojka DN 50 PN 160 sondy Hrušky 193. 

Expediční ropovod DN 80 PN 40 ze střediska Hrušky 23. 

Doprovodný plyn DN 100 PN 25 ze střediska Hrušky 23. 

Vodovod DN 80 PN 160. 

Ropná přípojka DN 50 PN 40 sondy Hrušky 112. 

Ropná přípojka DN 50 PN 40 sondy Hrušky 111. 

Ropná přípojka DN 50 PN 40 sondy Hrušky 89. 

Ropná přípojka DN 50 PN 40 sond Hrušky 41 a Hrušky 88. 

Expediční plynovod DN 150 PN 40 ze SNS Hrušky 23, bezpečnostní pásmo: 10 m, 
ochranné pásmo: 2 m na obě strany, nejmenší dovolené krytí: 1 m (v odůvodněných 
případech může být i méně – viz ČSN 73 6005, Tabulka B.1) 

Ropná přípojka DN 50 PN 40 sondy Hrušky 12. 

Plynová přípojka DN 50 PN 160 sondy Hrušky 12. 

VN linka č. 64 má dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb., § 46 ochranné pásmo 7 m. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. 

Do opravované silnice zasahují bezpečností pásma sond Hrušky 193 a Hrušky 112. Kolem 
sond je dle § 51b vyhl. č. 239/1998 Sb., stanovené bezpečností pásmo, které se odvíjí od 
aktuální hodnoty tlaku na ústí. 

2.Před započetím prací budou vytyčena zařízení (místa křížení) v terénu, technologickou 
službou MND a.s. 

3.V místě křížení budou výkopové práce prováděny ručně, se zvýšenou opatrností. 

4.S ohledem na uložení sítí organizace innogy Gas Storage, s.r.o., je možné souhlasit se 
stavbou "III/4„43 Přejez ČD – Tvrdonice, SO 101 Tvrdonice extravilán“ v rozsahu 
předložené dokumentace, souhlasíme za těchto podmínek: 

a. Po celou dobu stavby bude zachována možnost příjezdu a odjezdu zaměstnanců innogy 
Gas Storage, s.r.o.  a jejich dodavatelů do a z centrálního areálu PZP Tvrdonice. 

b. Práce na napojení místních, účelových komunikací a sjezdů budou organizovány tak, aby 
došlo co možná k nejmenšímu omezení vjezdu na tyto komunikace z důvodu zajištění 
provozu zařízení PZP Tvrdonice, umístěného mimo centrální areál PZP Tvrdonice. 
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c. Zahájení prací bude min. týden předem oznámeno odpovědnému zástupci PZP 
Tvrdonice. 

d. Průběh prací na silnici před centrálním areálem PZP Tvrdonice bude předem projednán 
s odpovědným zástupcem PZP Tvrdonice. 

3. Budou dodrženy podmínky pro umístění stavby vyplývající ze stanovisek vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury (viz dokladová část projektové dokumentace): 

 Net4Gas, s.r.o. – vyjádření ze dne 03.06.2022, zn. 5506/22/OVP/Z 

 Správa železnic, státní organizace – stanovisko ze dne 31.01.2022, zn. 2819/2022-SŽ-OŘ 
BNO-OPS 10/22, souhrnné stanovisko ze dne 30.04.2019, zn. 16608/2019-SŽDC-OŘ BNO-
NT-165/18 

 ČD-Telematika a.s. – vyjádření ze dne 07.01.2022, č.j. 1202200415 

 EG.D, a.s. – vyjádření ze dne 10.01.2022, zn. E7456-26159228, ze dne 03.02.2022, zn. 
M49992-27052091 

 GasNet, s.r.o. zastoupený GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 03.02.2022, zn. 
5002529686 

 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – stanovisko ze dne 18.02.2022, jč. POZ-2022-000138 

 SPP Storage, s.r.o. – vyjádření ze dne 22.02.2022, vyjádření ze dne 06.03.2019 

 CETIN a.s. – vyjádření ze dne 04.02.2022, č.j. 507066/22 

 ČEPS, a.s. – vyjádření ze dne 07.01.2022, zn. 00160/2022/PDV, vyjádření ze dne 
08.01.2019, zn. 3/BRN/1140/18 

 České dráhy, a.s. – stanovisko ze dne 17.01.2022, č.j. 0236/22-RSMBRNO-03/22, 
stanovisko ze dne 15.05.2019, č.j. 1648/19-RSMBRNO-47/19 

  MND a.s. – vyjádření ze dne 05.02.2019, č.j. 38/19 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Viadesigne, 
s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, zodp. projektant: Ing. Bořek Zvědělík, ČKAIT 
1005110; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu. 

2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 
stavby: 

a) kontrolní prohlídka za účasti dotčených orgánů 

b) závěrečná kontrolní prohlídka 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby MORAVA, IČO: 48035599, Jahodová 60, 620 00 Brno. 

Provádět stavbu může jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím.   

6. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad podle § 122 stavebního 
zákona o vydání kolaudačního souhlasu, stavba může být užívána až na základě 
kolaudačního souhlasu. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušná ustanovení zák. č. 251/2005 Sb., o 
inspekci práce a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se zajištují další podmínky bezpečnosti a 
ochrany zdraví, a to zvláště § 14 a 15 o funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 

8. V průběhu výstavby respektovat požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dále musí být splněny 
požadavky ustanovení § 11 NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
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9. Stavebník zajistí průběžné opravy pozemních komunikací, které budou využity pro 

staveništní dopravu a to tak, aby bylo možné jejich bezproblémové obecné užívání ve 
smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Stavebník zajistí pravidelné čištění komunikací, používaných pro účely stavby (odstraňování 
materiálu, bláta, kropení apod.). U výjezdu na pozemní komunikaci stavební rovněž zajistí 
účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve 
smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). 

11. Všechny výkopy budou řádně ohrazeny a osvětleny. Bude zachován přístup do všech 
přilehlých nemovitostí. 

12. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem 
objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Příjezdy budou udržovány v takovém 
stavebně technickém stavu, aby byl umožněn průjezd i osobním automobilům. Případné 
krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto 
objektů, příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. 

13. Při stavbě bude v souladu s ust. § 157 stavebního zákona a příl. č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
veden stavební deník. Ve stavebním deníku bude uvedeno jméno a příjmení osob 
zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s 
rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti. 

14. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
která upravuje požadavky pro užívání staveb infrastruktury osobami s omezenou schopností 
pohybu. 

15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a 
příslušné technické normy a ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se prování zákon o 
pozemních komunikacích. 

16. Pro provedení stavby budou použity stavební materiály a výrobky, které odpovídají zákonu 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky. 

17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
Stavba povolena, která stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek 
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné do 
ukončení stavby. 

18. Provádění stavby musí být vedeno tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti 
povrchové a podzemní vody v lokalitě, zejména používané mechanizační prostředky musí 
být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění 
případných úniků ropných látek. 

19. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Břeclav, 
odbor stavební a životního prostřední, oddělení zemědělství a ochrany přírody ze dne 
15.01.2019, č.j. MUBR 6270/2019: 

1. Na výše uvedené pozemky určené k plnění funkcí lesa nebude ukládán žádný výkopek 
ani jiný materiál. 

2. Akce bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí 
lesa a porostů na nich rostoucích. 

3. Stavební mechanizmy se nebudou pohybovat po pozemcích určených k plnění funkcí 
lesa. 

4. K pracím budou použity technologicky minimalizující dopady na životní prostředí v lesích 
a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami. 

5. Během realizace akce nedojde ke kácení lesních dřevin s výjimkou případů, kdy nebude 
jiné technické řešení a po dohodě s vlastníkem lesa. 
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6. Pokud dojde k nutnosti kácení dřevin, bude o této skutečnosti min. 14 dnů před 

plánovaným kácením písemně informován orgán státní správy lesů Městského úřadu 
Břeclav. 

7. Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů. 

20. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Břeclav, 
odbor stavební a životního prostřední, oddělení zemědělství a ochrany přírody ze dne 
27.11.2019, č.j. MUBR 197916/2019: 

1. Žadatel vytýčí značkami trvalejšího charakteru povolené množství záboru a zabezpečí, 
aby při realizaci stavby nebyl narušován ostatní zemědělský půdní fond. 

2. Žadatel učiní opatření, aby během provádění činnosti souvisejících se stavbou 
nedocházelo ke kontaminaci odnímaných ani přilehlých zemědělských pozemků. 

3. Stavba může být provedena pouze ve vymezeném rozsahu stanoveném tímto 
souhlasem. Veškeré změny je žadatel povinen projednat se správním orgánem ZPF. 

21. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství 
policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát ze dne 
06.01.2022, č.j. KRPB-280744-4/ČJ-2018-060406-KAM:  

Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými 
normami a předpisy. Provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu. 

Požadujeme vyznačit a oddělit protisměrné jízdní pruhy podélnou čárou souvislou a 
přerušovanou. 

22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. ze dne 06.01.2022, 
zn. PM-1194/2022/5203/Žu: 

1. Stavební materiál, zejména lehce odplavitelný materiál, jedovaté látky a ropné 
produkty, bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta 
vodního toku. 

2. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod 
ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 

3. Opravou propustku nesmí dojít ke zhoršení průtočné kapacity. 

4. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Břeclav bude 
v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení a ukončení 
stavebních prací. 

5. Po dokončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do 
provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn. 

23. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu, územní odbor 
Olomouc ze dne 13.05.2019, č.j. DUCR-25044/19/Nv: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat 
s Drážním úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly 
vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního 
provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram 
prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně 
v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše 
uvedené stavby. 

6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, 
který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 
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7. Budou dodrženy podmínky Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství 

Brno, č.j. 16608/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT-165/18 ze dne 30.04.2019, kromě 
podmínek na uzavření smluv soukromoprávního charakteru. 

8. Při provádění stavebních prací v blízkosti kolejiště stavebník zajistí dodržování vyhl. 
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a provozní řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška“). V blízkosti kolejiště podle § 11 odst. 6 vyhlášky musí 
být zachován volný schůdný a manipulační prostor v šířce 3 m od osy koleje. Do 
tohoto prostoru nesmí být zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán 
žádný materiál, nářadí apod. 

9. Stavba se nachází v blízkosti trakčního vedení 25 kV/50 Hz. Při provádění prací 
v blízkosti trakčního vedení je třeba dbát na dodržení minimálních vzdálenosti od 
trakčního vedení, zvláště při použití strojů, předmětů a osob přibližujících se 
k trakčnímu vedení. 

10. Žádná část stavby, jejich součástí a příslušenství, včetně zeleně, nesmí zasahovat 
do rozhledového pole řidiče silničního vozidla v souladu s ČSN 73 6380 Železniční 
přejezdy a přechody. Rozhled nesmí být omezován stavbami jakéhokoli určení, 
v rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled, zejména v něm nesmí být 
vysazovány stromy a keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, 
zřizovány ploty nebo zídky nebo protihlukové clony, pokud by pro rozhled nepříznivě 
zasahovaly do výše větší než 0,9 m nad vozovku. 

24. Budou dodrženy podmínky pro provedení stavby vyplývající ze stanovisek vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury (viz dokladová část projektové dokumentace): 

 Net4Gas, s.r.o. – vyjádření ze dne 03.06.2022, zn. 5506/22/OVP/Z 

 Správa železnic, státní organizace – stanovisko ze dne 31.01.2022, zn. 2819/2022-SŽ-
OŘ BNO-OPS 10/22, souhrnné stanovisko ze dne 30.04.2019, zn. 16608/2019-SŽDC-
OŘ BNO-NT-165/18 

 ČD-Telematika a.s. – vyjádření ze dne 07.01.2022, č.j. 1202200415 

 EG.D, a.s. – vyjádření ze dne 10.01.2022, zn. E7456-26159228, ze dne 03.02.2022, zn. 
M49992-27052091 

 GasNet, s.r.o. zastoupený GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 03.02.2022, zn. 
5002529686 

 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – stanovisko ze dne 18.02.2022, jč. POZ-2022-
000138 

 SPP Storage, s.r.o. – vyjádření ze dne 22.02.2022, vyjádření ze dne 06.03.2019 

 CETIN a.s. – vyjádření ze dne 04.02.2022, č.j. 507066/22 

 ČEPS, a.s. – vyjádření ze dne 07.01.2022, zn. 00160/2022/PDV, vyjádření ze dne 
08.01.2019, zn. 3/BRN/1140/18 

 České dráhy, a.s. – stanovisko ze dne 17.01.2022, č.j. 0236/22-RSMBRNO-03/22, 
stanovisko ze dne 15.05.2019, č.j. 1648/19-RSMBRNO-47/19 

  MND a.s. – vyjádření ze dne 05.02.2019, č.j. 38/19 

                                                                                                                                

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 
94k písm. a) stavebního zákona: 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00  Brno 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.06.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení. 
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Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od 
ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska. Dále speciální stavební úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu 
umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 3 dnů od 
skončení lhůty k podání námitek. 

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 94o odst. 1 stavebního zákona: 

a) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: 

 Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů. Orgán územního plánování vydal fikcí dne 06.02.2022 závazné 
stanovisko pod č.j. MUBR 4615/2022 s tím, že záměr je přípustný. Umístění 
stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

b) Soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Stavba nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu. 

 Jedná se o dopravní stavbu. 

c) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů: 

 Stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

 Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace, jsou součástí 
podmínek tohoto rozhodnutí nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu je 
souhlasné a neobsahuje podmínky. 

Stavební úřad podle § 94o odst. 2 písm. a) a písm. b) stavebního zákona ověřil, že: 

 Dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu. 

 Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popř. jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním 
právním předpisem. 

 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební 
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

 

Speciální stavební úřad v průběhu řízení zkoumal, které osoby včetně žadatele a obce, na 
jejímž území se má záměr uskutečnit, jsou vlastníky pozemku nebo stavby, na kterých se má u 
záměr uskutečnit, není-li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům 
nebo stavbám a dále zjišťoval účastníky řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k 
sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, mohou být územním 
rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčena a splňují postavení účastníků řízení podle § 94k 
stavebního zákona, přitom zjistil, že v tomto konkrétním případě je účastníkem společného 
územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) až e) stavebního zákona: 

 
a) stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: Obec Tvrdonice, 
Obec Hrušky 
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c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Správa 
železnic ,s.o.,, ČD-Telematika a.s., Povodí Moravy, s.p., GasNet s.r.o., Vodovody a 
kanalizace Břeclav a.s., CETIN a.s., ČEPS, a.s., Česká geologická služba, MND a.s., 
Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu Společná ČOV Hrušky-Týnec 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, RWE Gas 
Storage CZ, Obec Tvrdonice, NAVOS, a.s., Forest-AGRO s.r.o., Správa železnic, státní 
organizace, Net4Gas, s.r.o., , Ministerstvo dopravy, EG.D, a.s., České dráhy, státní 
organizace, SPP Storage, s.r.o., MONETA Money Bank, a.s., Mlýnková Marie, 
Kulhánková Jana, Straková Anděla, Ing. Mráček Emil, Hromníková Bronislava, Hujka 
Josef, Veličková Anna, Jan Pešl, SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o., Oldřich Hrabě, Ing. 
Bedřich Jareš, "AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o., Jiřina Šmeráková, Lubomír Mráz, 
Miroslava Molcarová, Jaroslava Hanzalíková, František Tichý, Alena Mrákavová, 
Vojtěch Čech, Zdeněk Straka, Jižní Morava Energo, s.r.o., Jižní Morava, a.s.,  
Marcela Fojtíková 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1890/18, 1890/60, 1890/67 v katastrálním území Břeclav, parc. č. 2013/1, 
2013/17, 2013/18, 2013/19, 2013/20, 2013/21, 2013/22, 2013/23, 2013/24, 2013/25, 
2013/29, 2013/31, 2013/33, 2013/34, 2013/35, 2013/36, 2013/37, 2013/38, 2013/39, 
2013/40, 2013/41, 2013/42, 2013/43, 2013/44, 2013/45, 2013/46, 2013/69, 2013/71, 
2013/72, 2013/73, 2013/74, 2013/75, 2013/78, 2013/79, 2013/80, 2013/85, 2013/86, 
2013/87, 2013/89, 2013/90, 2013/91, 2013/92, 2013/93, 2013/94, 2013/95, 2013/96, 
2013/97, 2013/98, 2013/99, 2013/116, 2013/120, 2013/121, 2013/122, 2013/123, 
2013/124, 2013/125, 2013/126, 2013/127, 2013/128, 2013/129, 2013/130, 2013/131, 
2013/132, 2013/133, 2013/134, 2013/281, 2013/282, 2013/283, 2013/285, 2013/286, 
2013/287, 2013/288, 2013/290, 2013/291, 2013/292, 2013/293, 2013/295, 2013/296, 
2013/297, 2013/298, 2013/299, 2014/11, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2031/1, 2032/1, 
2032/2, 2032/3, 2032/5, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2036/4, 2060 
v katastrálním území Hrušky, parc. č. 1540, 3301/1, 3301/97, 3301/218, 3301/219, 
3301/220, 3301/221, 3301/222, 3301/223, 3301/224, 3301/225, 3301/226, 3301/227, 
3301/229, 3301/230, 3301/231, 3301/232, 3301/233, 3301/234, 3301/235, 3301/236, 
3301/237, 3301/238, 3301/239, 3301/240, 3301/241, 3301/242, 3301/243, 3301/244, 
3301/245, 3301/246, 3301/247, 3301/248, 3301/249, 3301/250, 3301/251, 3301/252, 
3301/253, 3301/254, 3301/255, 3301/256, 3301/257, 3301/258, 3301/259, 3301/260, 
3301/261, 3301/262, 3301/263, 3301/264, 3301/265, 3301/266, 3303/16, 3303/18, 
3304/2, 3305/1, 3305/10, 3305/14, 3305/50, 3306/2, 3306/45, 3308/5, 3309/118, 
3309/281, 3309/283, 3315/1, 3315/3, 3315/4, 3315/116, 3316/25, 3316/26, 3316/38, 
3316/196, 3316/197, 3316/695, 3318/1, 3318/45, 3318/46, 3318/82, 3318/105, 3321/1, 
3321/67, 3321/68, 3323/1, 3324/1, 3324/27, 3324/28, 3324/30, 3324/39, 3324/191, 
3326/87, 3326/102, 3326/163, 3326/164, 3326/165, 3326/288, 3326/321, 3326/324, 
3326/337, 3326/338, 3326/362 v katastrálním území Tvrdonice 

 

Stanoviska sdělili: 

- Net4Gas, s.r.o. – vyjádření ze dne 03.06.2022, zn. 5506/22/OVP/Z 

- Správa železnic, státní organizace – stanovisko ze dne 31.01.2022, zn. 2819/2022-SŽ-OŘ 
BNO-OPS 10/22, souhrnné stanovisko ze dne 30.04.2019, zn. 16608/2019-SŽDC-OŘ 
BNO-NT-165/18 

- ČD-Telematika a.s. – vyjádření ze dne 07.01.2022, č.j. 1202200415 

- Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 06.01.2022, zn. PM-1194/2022/5203/Žu 

- EG.D, a.s. – vyjádření ze dne 10.01.2022, zn. E7456-26159228, ze dne 03.02.2022, zn. 
M49992-27052091 

- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 03.02.2022, zn. 5002529686 

- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – stanovisko ze dne 18.02.2022, jč. POZ-2022-000138 

- SPP Storage, s.r.o. – vyjádření ze dne 22.02.2022, vyjádření ze dne 06.03.2019 
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- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 04.02.2022, č.j. 507066/22 

- ČEPS, a.s. – vyjádření ze dne 07.01.2022, zn. 00160/2022/PDV, vyjádření ze dne 
08.01.2019, zn. 3/BRN/1140/18 

- České dráhy, a.s. – stanovisko ze dne 17.01.2022, č.j. 0236/22-RSMBRNO-03/22, 
stanovisko ze dne 15.05.2019, č.j. 1648/19-RSMBRNO-47/19 

- Česká geologická služba – stanovisko ze dne 06.02.2019, zn.ČGS-441/19/99*SOG-
441/103/2019 

- Česká geologická služba – sdělení ze dne 12.07.2022, zn. CGS500/22/3140/VII/715 

- MND a.s. – vyjádření ze dne 05.02.2019, č.j. 38/19 

- Obec Hrušky – sdělení ze dne 19.12.2018, č.j. HRU1168/2018 

- Obec Tvrdonice – vyjádření ze dne 30.01.2018, zn. OUT-1058/2018 

- innogy Gas Storage, s.r.o. – stanovisko ze dne15.01.2019, zn. 19/02/12/HO/17 

- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního 
plánování – závazné stanovisko ze dne 24.04.2019, č.j. MUBR 5983/2019, 25.03.2019, č.j. 
MUBR 226997/2018 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne  
02.05.2019, č.j. JMK 27653/2019 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy – vyjádření ze dne 07.08.2019, č.j. JMK 
115110/2019 

- Městský úřad Břeclav – koordinované stanovisko ze dne 15.01.2019, č.j. MUBR 
226237/2018 

- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostřední, oddělení zemědělství a 
ochrany přírody – závazné stanovisko ze dne 08.01.2019, č.j. MUBR 227312/2018 

- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostřední, oddělení zemědělství a 
ochrany přírody – závazné stanovisko ze dne 15.01.2019, č.j. MUBR 6270/2019 

- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostřední, oddělení zemědělství a 
ochrany přírody – závazné stanovisko ze dne 27.11.2019, č.j. MUBR 197916/2019 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, 
Dopravní inspektorát – závazné stanovisko ze dne 06.01.2022, č.j. KRPB-280744-4/ČJ-
2018-060406-KAM, ze dne 06.01.2022, č.j. KRPB-280744-4/ČJ-2018-060406-KAM 

- Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru – závazné stanovisko ze dne 11.01.2022, sp. zn. 123752/2022-
7460-OÚZ-BR 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – závazné stanovisko 
ze dne 14.01.2019, č.j. KHSJM 01911/2019/BV/HOK 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav – závazné 
stanovisko ze dne 12.12.2018, ev.č. HSBM-4-208-5/4-POKŘ-2018 

- Drážní úřad, územní odbor Olomouc – závazné stanovisko ze dne 13.05.2019, č.j. DUCR-
25044/19/Nv 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 
24.01.2019,, č.j.  JMK 12 207/2019 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 2 a 3 správního 
řádu s přihlédnutím k § 94k písm. b) – e) stavebního zákona: 
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RWE Gas Storage CZ, s.r.o., Obec Tvrdonice, Správa železnic, státní organizace, NAVOS, a.s., 
FOREST-AGRO spol. s r.o., Marie Mlýnková, Jana Kulhánková, Anděla Straková, Ing. Emil 
Mráček, Bronislava Hromníková, JUDr. Josef Hujka, Anna Veličková, Jan Pešl, SLOVÁCKÝ 
STATEK, spol. s r.o., Oldřich Hrabě, Ing. Bedřich Jareš, "AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o.,  
Jiřina Šmeráková, Lubomír Mráz, Miroslava Molcarová, Jaroslava Hanzalíková, František Tichý,  
Alena Mrákavová, Vojtěch Čech, Zdeněk Straka, Jižní Morava Energo, s.r.o., Jižní Morava, a.s.,  
Marcela Fojtíková, NET4GAS, s.r.o., ČD - Telematika a.s., Povodí Moravy, s.p., EG.D, a.s.,  
 GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., SPP Storage, s.r.o., CETIN a.s.,  
ČEPS, a.s., České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, MND a.s., Dobrovolný svazek 
obcí Hrušky a Týnec pro stavbu Společná ČOV Hrušky-Týnec, Obec Hrušky, Ministerstvo 
dopravy, MONETA Money Bank, a.s., Česká geologická služba,  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1890/18, 1890/60, 1890/67 v katastrálním území Břeclav, parc. č. 2013/1, 2013/17, 
2013/18, 2013/19, 2013/20, 2013/21, 2013/22, 2013/23, 2013/24, 2013/25, 2013/29, 
2013/31, 2013/33, 2013/34, 2013/35, 2013/36, 2013/37, 2013/38, 2013/39, 2013/40, 
2013/41, 2013/42, 2013/43, 2013/44, 2013/45, 2013/46, 2013/69, 2013/71, 2013/72, 
2013/73, 2013/74, 2013/75, 2013/78, 2013/79, 2013/80, 2013/85, 2013/86, 2013/87, 
2013/89, 2013/90, 2013/91, 2013/92, 2013/93, 2013/94, 2013/95, 2013/96, 2013/97, 
2013/98, 2013/99, 2013/116, 2013/120, 2013/121, 2013/122, 2013/123, 2013/124, 
2013/125, 2013/126, 2013/127, 2013/128, 2013/129, 2013/130, 2013/131, 2013/132, 
2013/133, 2013/134, 2013/281, 2013/282, 2013/283, 2013/285, 2013/286, 2013/287, 
2013/288, 2013/290, 2013/291, 2013/292, 2013/293, 2013/295, 2013/296, 2013/297, 
2013/298, 2013/299, 2014/11, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2031/1, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 
2032/5, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2036/4, 2060 v katastrálním 
území Hrušky, parc. č. 1540, 3301/1, 3301/97, 3301/218, 3301/219, 3301/220, 3301/221, 
3301/222, 3301/223, 3301/224, 3301/225, 3301/226, 3301/227, 3301/229, 3301/230, 
3301/231, 3301/232, 3301/233, 3301/234, 3301/235, 3301/236, 3301/237, 3301/238, 
3301/239, 3301/240, 3301/241, 3301/242, 3301/243, 3301/244, 3301/245, 3301/246, 
3301/247, 3301/248, 3301/249, 3301/250, 3301/251, 3301/252, 3301/253, 3301/254, 
3301/255, 3301/256, 3301/257, 3301/258, 3301/259, 3301/260, 3301/261, 3301/262, 
3301/263, 3301/264, 3301/265, 3301/266, 3303/16, 3303/18, 3304/2, 3305/1, 3305/10, 
3305/14, 3305/50, 3306/2, 3306/45, 3308/5, 3309/118, 3309/281, 3309/283, 3315/1, 
3315/3, 3315/4, 3315/116, 3316/25, 3316/26, 3316/38, 3316/196, 3316/197, 3316/695, 
3318/1, 3318/45, 3318/46, 3318/82, 3318/105, 3321/1, 3321/67, 3321/68, 3323/1, 3324/1, 
3324/27, 3324/28, 3324/30, 3324/39, 3324/191, 3326/87, 3326/102, 3326/163, 3326/164, 
3326/165, 3326/288, 3326/321, 3326/324, 3326/337, 3326/338, 3326/362 v katastrálním 
území Tvrdonice 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Jižní Morava, a.s. – sdělení ze dne 04.07.2022: 

„Jižní Morava, a.s. je přímo napojena na silnici, která je předmětem stavebního povolení. Ve 
firmě probíhá nepřetržitá celoroční výroba a expedice zeleniny. Z tohoto důvodu je potřeba 
po dobu úpravy silnice zachovat obslužnost pro zaměstnance a možnost expedice zboží. Je 
nezbytně nutné, aby podmínku stavebního povolení bylo zachovat vždy jeden jízdní pruh 
pro dopravu nákladních aut. Tento způsob rekonstrukce je uveden i v projektové 
dokumentaci.“ 

 

Vyjádření správního orgánu: 

Stavba bude probíhat ve 3 etapách, přesný harmonogram stavby bude vypracován 
zhotovitelem na základě jím použitých technologických prostředků. Průběh stavby je 
podrobněji popsán v části E Zásady organizace výstavby. Návrh opatření je zapracován 
v dokumentaci SO 801 – DIO. Součástí rozhodnutí je podmínka pro provedení stavby, jenž 
uvádí, že po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu 
ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Příjezdy budou udržovány v 
takovém stavebně technickém stavu, aby byl umožněn průjezd i osobním automobilům. 
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Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli 
těchto objektů, příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. 

 

 

- Česká geologická služba – sdělení ze dne 12.07.2022, zn. CGS500/22/3140/VII/715: 

„1. V zájmovém území je evidováno výhradní ložisko lignitu B3138801 Hodonín – Břeclav a 
chráněné ložiskové území CHLÚ 13880102 Břeclav. Ochranou a evidencí je pověřena 
ČGS. ČGS může s navrhovanou stavbou souhlasit pouze s podmínkou, že stavba nebude 
představovat fyzickou ani finanční překážku případnému budoucímu využití ložiska. 

2. V zájmovém území se nenachází žádné území s předpokládanými výskyty ložisek, tj. 
s prognózními zdroji, jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a 
stavební úřady ve smyslu ustanovení § 13, odst. 1 zák. č. 62/1988 Sb., a § 15 horního 
zákona. 

Vyjádření správního orgánu: 

Podkladem pro zahájení společného řízení bylo stanovisko České geologické služby ze dne 
05.02.2019, pod zn. ČGS-441/19/99*SOG-441/103/2019, ve kterém je na závěr uvedeno, že 
Česká geologická služba nemá žádné připomínky k výše uvedenému záměru. Dále podkladem 
pro zahájení řízení bylo doložené souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí podle § 19 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož 
podmínky jsou součástí tohoto rozhodnutí. 

Z dokumentace vyplývá, že se jedná především o rekonstrukci stávající komunikace sil. III/4243 
a jeho součástí, tudíž se nejedná o zásadní změnu využití území. 

Speciální stavební úřad tedy pouze konstatuje, že nemůže předjímat ve věci fyzické ani finanční 
překážky případného budoucího využití ložiska. 

 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, odvolat podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odbor správních 
činností, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolacím 
správním orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Lhůta pro podání 
odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí.   

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 správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli 
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s 
ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený 
doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním 
úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu 
příslušnému k povolení stavby. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
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stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 

 

 

 

JUDr. Josef Darmovzal 
vedoucí oddělení dopravy a přestupkového řízení 

v zast. Ing. Darina Štollová v.r. 
  

 

 

 

 

 
Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav a 

obecního úřadu obce, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a dále 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Pro počítání lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné 

vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Břeclav. 

 

Úřední deska: 

Vyvěšeno dne: ............................…………..  Sejmuto dne: ..................................… 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………………… 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění ………………… 

 

 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se nevyměřuje. 
 
 
Příloha: 
situace stavby 1, č. C.1.2.1, situace stavby 2 č. C.1.2.2, situace stavby 3, č. C.1.2.3,situace 
stavby 4, č. C.1.2.4, č. zak.: VD18117, datum: X/2018 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, IDDS: 
k3nk8e7 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00  Brno 
RWE Gas Storage CZ, s.r.o., IDDS: ufxyjs2 
 sídlo: Limuzská č.p. 3135/12, Praha 10-Strašnice, 108 00  Praha 108 
Obec Tvrdonice, IDDS: iugbave 
 sídlo: nám. Míru č.p. 96/31, 691 53  Tvrdonice 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
NAVOS, a.s., IDDS: gynfcq3 
 sídlo: Čelakovského č.p. 1858/27, 767 01  Kroměříž 1 
FOREST-AGRO spol. s r.o., IDDS: 2xx6vwv 
 sídlo: Za vodú č.p. 203, 691 56  Hrušky 
Marie Mlýnková, Na aleji č.p. 439, 691 56  Hrušky 
Jana Kulhánková, Na Rozcestí č.p. 652/5, 664 48  Moravany u Brna 
Anděla Straková, Vinohradní č.p. 164/14, 691 53  Tvrdonice 
Ing. Emil Mráček, IDDS: nhzwyhc 
 trvalý pobyt: Bezejmená č.p. 141, 783 75  Dub nad Moravou 
Bronislava Hromníková, Na Valtické č.p. 442/22, Charvátská Nová Ves, 691 41  Břeclav 4 
JUDr. Josef Hujka, Na rybníčku č.p. 239, 691 56  Hrušky 
Anna Veličková, Na rybníčku č.p. 239, 691 56  Hrušky 
Jan Pešl, Čs. armády č.p. 1269/263, Poštorná, 691 41  Břeclav 4 
SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o., IDDS: acj2vbp 
 sídlo: Pánov č.p. 3072, 695 01  Hodonín 1 
Oldřich Hrabě, Břeclavská č.p. 346, 691 56  Hrušky 
Ing. Bedřich Jareš, Břeclavská č.p. 326, 691 56  Hrušky 
"AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o., IDDS: ez5jy9m 
 sídlo: Za dvorem č.p. 569, 691 56  Hrušky 
Jiřina Šmeráková, Břeclavská č.p. 320, 691 56  Hrušky 
Lubomír Mráz, Na Kanadě č.p. 399, 691 56  Hrušky 
Miroslava Molcarová, IDDS: 8nxbji4 
 trvalý pobyt: Smetanova č.p. 451, 394 03  Horní Cerekev 
Jaroslava Hanzalíková, Krátká č.p. 564, 691 56  Hrušky 
František Tichý, IDDS: s7fcwdu 
 trvalý pobyt: V uličkách č.p. 146, 691 56  Hrušky 
Alena Mrákavová, J. Opletala č.p. 2514/6, 690 02  Břeclav 2 
Vojtěch Čech, Sklepní č.p. 492, 691 56  Hrušky 
Zdeněk Straka, nám. Míru č.p. 96/31, 691 53  Tvrdonice 
Jižní Morava Energo, s.r.o., IDDS: dtxsczv 
 sídlo: Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Jižní Morava, a.s., IDDS: 6z7em9g 
 sídlo: Tvrdonice č.p. 701, 691 53  Tvrdonice 
Marcela Fojtíková, Nádražní řádek č.p. 2582/11, 695 01  Hodonín 1 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
 sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 601 75  Brno 2 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza 
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 sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02  Břeclav 2 
SPP Storage, s.r.o., IDDS: q9vzb6z 
 sídlo: Dolní Bojanovice č.p. 891, 696 17  Dolní Bojanovice 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf 
 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 
MND a.s., IDDS: cnxfiht 
 sídlo: Úprkova č.p. 807/6, 695 01  Hodonín 1 
Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu Společná ČOV Hrušky-Týnec, IDDS: 
z3mpk9i 
 sídlo: U zbrojnice č.p. 100, 691 56  Hrušky 
Obec Hrušky, IDDS: xdgbm55 
 sídlo: U zbrojnice č.p. 100, 691 56  Hrušky 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk 
 sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00  Praha 4-Michle 
Česká geologická služba, IDDS: siyhmun 
 sídlo: Klárov č.p. 131/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 
  
vyvěšeno pro: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1890/18, 1890/60, 1890/67 v katastrálním území Břeclav, parc. č. 2013/1, 2013/17, 
2013/18, 2013/19, 2013/20, 2013/21, 2013/22, 2013/23, 2013/24, 2013/25, 2013/29, 
2013/31, 2013/33, 2013/34, 2013/35, 2013/36, 2013/37, 2013/38, 2013/39, 2013/40, 
2013/41, 2013/42, 2013/43, 2013/44, 2013/45, 2013/46, 2013/69, 2013/71, 2013/72, 
2013/73, 2013/74, 2013/75, 2013/78, 2013/79, 2013/80, 2013/85, 2013/86, 2013/87, 
2013/89, 2013/90, 2013/91, 2013/92, 2013/93, 2013/94, 2013/95, 2013/96, 2013/97, 
2013/98, 2013/99, 2013/116, 2013/120, 2013/121, 2013/122, 2013/123, 2013/124, 
2013/125, 2013/126, 2013/127, 2013/128, 2013/129, 2013/130, 2013/131, 2013/132, 
2013/133, 2013/134, 2013/281, 2013/282, 2013/283, 2013/285, 2013/286, 2013/287, 
2013/288, 2013/290, 2013/291, 2013/292, 2013/293, 2013/295, 2013/296, 2013/297, 
2013/298, 2013/299, 2014/11, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2031/1, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 
2032/5, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2036/4, 2060 v katastrálním 
území Hrušky, parc. č. 1540, 3301/1, 3301/97, 3301/218, 3301/219, 3301/220, 3301/221, 
3301/222, 3301/223, 3301/224, 3301/225, 3301/226, 3301/227, 3301/229, 3301/230, 
3301/231, 3301/232, 3301/233, 3301/234, 3301/235, 3301/236, 3301/237, 3301/238, 
3301/239, 3301/240, 3301/241, 3301/242, 3301/243, 3301/244, 3301/245, 3301/246, 
3301/247, 3301/248, 3301/249, 3301/250, 3301/251, 3301/252, 3301/253, 3301/254, 
3301/255, 3301/256, 3301/257, 3301/258, 3301/259, 3301/260, 3301/261, 3301/262, 
3301/263, 3301/264, 3301/265, 3301/266, 3303/16, 3303/18, 3304/2, 3305/1, 3305/10, 
3305/14, 3305/50, 3306/2, 3306/45, 3308/5, 3309/118, 3309/281, 3309/283, 3315/1, 
3315/3, 3315/4, 3315/116, 3316/25, 3316/26, 3316/38, 3316/196, 3316/197, 3316/695, 
3318/1, 3318/45, 3318/46, 3318/82, 3318/105, 3321/1, 3321/67, 3321/68, 3323/1, 3324/1, 
3324/27, 3324/28, 3324/30, 3324/39, 3324/191, 3326/87, 3326/102, 3326/163, 3326/164, 
3326/165, 3326/288, 3326/321, 3326/324, 3326/337, 3326/338, 3326/362 v katastrálním 
území Tvrdonice 

 
 
dotčené orgány státní správy 
Drážní úřad, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Nerudova č.p. 773/1, 779 00  Olomouc 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Břeclav, 
IDDS: jaaai36 
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 sídlo: Sovadinova č.p. 450/12, 690 02  Břeclav 2 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní 
inspektorát, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 16  Břeclav 2 
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany 
přírody, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02  Břeclav 2 
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního 
plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02  Břeclav 2 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 601 82  Brno 2 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo námětí 3, 612 00  Brno 12 
  
ostatní (na vyvěšení) 
Městský úřad Břeclav, podatelna a výpravna, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81  Břeclav 
Obecní úřad Tvrdonice, IDDS: iugbave 
 sídlo: Nám. Míru 31, 691 53  Tvrdonice 
Obecní úřad Hrušky, IDDS: xdgbm55 
 sídlo: U zbrojnice č.p. 100, 691 56  Hrušky 
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