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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Dne 20.4.2016 podala Obec Lipovec, IČO 00280551, Lipovec 200, 679 15  Lipovec u 
Blanska, v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"), kterou zastupuje společnost AQUA 
PROCON s.r.o., IČO 46964371, Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby: vodovod pro veřejnou potřebu - "Výtlačný řad veřejného 
vodovodu v obci Lipovec - napojení na SV Jedovnice - Ostrov" na pozemcích st. p. 321, 
parc. č. 327/2, 336/9, 336/21, 940/3, 960, 969/2, 1063/5, 1063/32, 1078/3, 1078/6, 1080, 
1081/1, 1095/1, 1095/3, 1100/2, 1100/8, 1100/11, 1137, 1143/2 v katastrálním území 
Lipovec u Blanska. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno územní řízení.   

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též "stavební zákon"), přezkoumal podle § 90 stavebního zákona 
podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1 
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

vodovod pro veřejnou potřebu - "Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec - napojení 
na SV Jedovnice - Ostrov" na pozemcích st. p. 321, parc. č. 327/2, 336/9, 336/21, 940/3, 
960, 969/2, 1063/5, 1063/32, 1078/3, 1078/6, 1080, 1081/1, 1095/1, 1095/3, 1100/2, 1100/8, 
1100/11, 1137, 1143/2 v katastrálním území Lipovec u Blanska. 
 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky 

1. Navržený výtlačný vodovodní řad PE 100 RC do VDJ Lipovec bude sloužit k dodávce 
vody do systému zásobování pitnou vodou pro veřejnou potřebu. Vodovodní řad bude 
délky 1850 m. Součástí stavby jsou i propoje na stávající řady u vodojemu (dále jen 
„VDJ“) Lipovec, které budou délky 20, 10 a 10 m. Stavba výtlačného vodovodního řadu 
bude umístěná na pozemcích st. p. 321, parc. č. 327/2, 336/9, 336/21, 940/3, 960, 
969/2, 1063/5, 1063/32, 1078/3, 1078/6, 1080, 1081/1, 1095/1, 1095/3, 1100/2, 1100/8, 
1100/11, 1137, 1143/2 v katastrálním území Lipovec u Blanska. Trasa vodovodního 
řadu začíná na pozemku p.č. 1080 v katastrálním území Lipovec u Blanska napojením 
na stávající výtlačný řad vedoucí z VDJ Kotvrdovice do VDJ Ostrov u Macochy a je 
zakončena napojením na trubní vystrojení VDJ Lipovec na pozemku st. p. 321 v 
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katastrálním území Lipovec u Blanska. Podchod pod krajskou komunikací III/378 bude 
proveden osazením potrubí do stávající chráničky. ŽB vodoměrná šachta o vnitřních 
půdorysných rozměrech 3 x 1,5 m bude umístěna na pozemku p.č. 1078/3 v 
katastrálním území Lipovec u Blanska. 

2. Stavba bude umístěna jak je výše popsáno a zakresleno v situačních výkresech č. C.3.1 
a C.3.2 v měřítku 1:1000, který je součástí ověřené dokumentace stavby.  

3. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek st. p. 321, parc. 
č. 327/2, 336/9, 336/21, 940/3, 960, 969/2, 1063/5, 1063/32, 1078/3, 1078/6, 1080, 
1081/1, 1095/1, 1095/3, 1100/2, 1100/8, 1100/11, 1137, 1143/2 v katastrálním území 
Lipovec u Blanska. 

4. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku 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 
rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou 
tvořit  zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v § 103 odst. 1 stavebního 
zákona, pak taková stavba vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle § 24e odst.3 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů se stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění 
staveb nebo udržovacích prací, povolují pouze jako stavby dočasné. 

5. K provádění staveb: 

• Stavba vodovodního řadu podléhá vydání stavebního povolení, příslušným orgánem je 
MěÚ Blansko, odbor životního prostředí. 

6. Při projektové přípravě stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazných 
stanoviscích dotčených orgánů: 

A. MěÚ Blansko, odboru ŽP, stanovisko č.j. MBK 5839/2016 z 8.2.2016: 

• Stavební odpady budou shromažďovány utříděně podle jednotlivých druhů a 
kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místech vzniku (tj. v místě stavby) a 
předány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz. § 12 odst. 3 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původce odpadů je 
povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. 
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními 
předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.) 

• Dle § 55 vodního zákona se jedná o vodní dílo a dle § 15 tohoto zákona jej bude 
povolovat příslušný vodoprávní úřad (MěÚ Blansko, odb. ŽP). 

• Budou dodržována příslušná ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb., o 
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

B. MěÚ Blansko, odboru ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK 14319/2016/ŽP/Su 
z 22.3.2016: 

• V průběhu realizace záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních 
pozemků uvedených v § 13 a 14 lesního zákona. 

• Stavba nebude realizována ve vzdálenosti menší než 1 m od hranice sousedních 
lesních pozemků.  
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• Sousední lesní pozemky nebudou dotčeny stavbou ani uložením výkopové zeminy 
ani ochranným pásmem výtlačného řadu. 

C. Archeologický ústav AV ČR, Brno, vyjádření zn. 2831/14 z 18.7.2014:  

• Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy 
stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR, Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je 
prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a  Archeologickým 
ústavem akademie věd ČR, Brno nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů 
záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

7. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců 
komunikací, lesa a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:  

• Správa a údržba silnic JM kraje, oblast Blansko, stanovisko zn. 4445/2014-TSÚ/DoZd 
z 28.3.2014, smlouva č. OM 7238 14 AC 025863/14/OM z 9.7.2014 a zn. 10 016/2014-
TSÚ/DoZd z 1.8.2014 

• Lesy ČR, s.p., Lesní správa Černá Hora, vyjádření č.j. LCR144/001756/2014 
z 19.8.2014 

• E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. L14369-16135529 z 17.8.2016, souhlas zn. 
J14119-16138549 z 6.9.2016 

• RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření zn. 5001344873 z 9.8.2016 

• Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, vyjádření č.j. 1908/14 
z 16.7.2014 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 660467/16 z 18.7.2016 
 

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, 
jestliže v této lhůtě: 

- bude na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební 
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních 
právních předpisů 

- bude na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení 
podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní 
smlouva nabude účinnosti. 

 

Odůvodnění  
Dne 20.4.2016 podala Obec Lipovec, IČO 00280551, Lipovec 200, 679 15  Lipovec u 
Blanska, kterou zastupuje AQUA PROCON s.r.o., IČO 46964371, Palackého třída 768/12, 
612 00  Brno, v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"), žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby: vodovod pro veřejnou potřebu - "Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec - 
napojení na SV Jedovnice - Ostrov" na pozemcích st. p. 321, parc. č. 327/2, 336/9, 336/21, 
940/3, 960, 969/2, 1063/5, 1063/32, 1078/3, 1078/6, 1080, 1081/1, 1095/1, 1095/3, 1100/2, 
1100/8, 1100/11, 1137, 1143/2 v katastrálním území Lipovec u Blanska. Dnem doručení 
žádosti bylo zahájeno územní řízení.   

Jelikož předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby, vyzval Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný 
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
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stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "stavební zákon"), žadatele k její 
úpravě a doplnění a současně řízení usnesením č.j. SÚ PŘ 118/2016-19029/2016/He ze dne 
12.5.2016 přerušil. Požadované doplnění bylo provedeno dne 19.9.2016, kdy je v řízení 
pokračováno. 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 3.11.2016 oznámil zahájení 
územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. 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, upustil ve smyslu § 
87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit 
své případné námitky nebo důkazy proti umístění stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě měly sdělit svá 
závazná stanoviska dotčené orgány. 

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona vycházel 
stavební úřad z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její 
konstrukci, výšku, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků. Z těchto hledisek pak 
přiznal postavení účastníka řízení mimo žadatele pouze 

- vlastníkům pozemků stavby p.č. st. 321, parc. č. 327/2, 336/9, 336/21, 940/3, 960, 969/2, 
1063/5, 1063/32, 1078/3, 1078/6, 1080, 1081/1, 1095/1, 1095/3, 1100/2, 1100/8, 
1100/11, 1137, 1143/2 v katastrálním území Lipovec u Blanska: ,,Svazek vodovodů a 
kanalizací" měst a obcí (č. st. 321, parc. č. 327/2, 336/9), Římskokatolická farnost 
Lipovec u Blanska (p.č. 940/3, 960), Ing. Tomáš Zouhar (p.č. 1081/1), Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko (p.č. 1100/2), 
Obec Lipovec (p.č. 336/21, 969/2, 1063/5, 1063/32, 1078/3, 1078/6, 1080, 1095/1, 
1095/3, 1100/8, 1100/11, 1137, 1143/2), 

- vlastníkům bezprostředně sousedících (mezujících) pozemků p.č. 1501 v k.ú. Krasová, 
p.č. 963/1, 953, 952/2, 964/1, 964/2, 965/1, 965/2, 972/1, 970/2, 970/1, 954/6, 943/5, 
958/5, 943/16, 970/11, 968, 1078/5, 1078/1, 943/6, st. 57, 139/2, 141, 145/2, st. 184, st. 
429, 143, 1063/4, 144, 1063/30- 147, 1063/32, 146, 1063/31, 1143/7, st. 4, 231/3, 226/1, 
226/2, 1202, 1063/41, 149, st. 11, 1066/25, 219, 1063/44, 1063/47, st. 12/2, st. 388, 
220/2, 214, 215/4, st. 12/1, st. 13, st. 14, 211/2, 215/4, 215/3, st. 15, 1063/45, 212, 210, 
1063/59, 204, 209, st. 16/2, 1063/63, 208/2, 208/1, 336/27, 336/63, 336/64, 336/1, 
336/22  v k.ú. Lipovec u Blanska, 

- vlastníkům a správcům dotčených komunikací, lesa a inženýrských sítí, 

kteří jediní by mohli být umístěním stavby přímo dotčeni. Dle ustanovení § 85 odst. 1 písm.  

V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 86 a § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a posoudil stanoviska a důkazy. Zjistil, že umístění stavby je v souladu s vydanou 
územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování (zejména s charakterem 
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území) – 
konkrétně s Územním plánem obce Lipovec schváleným 20.6.2003, kdy je záměr situován 
převážně do ploch stávajících účelových komunikací,a do ploch veřejných prostranstvív 
zastavěném i mimo zastavěné území obce. Dále je v souladu s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů (zejména s obecnými požadavky na využívání 
území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky 
zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků 
řízení. 

Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími a závaznými stanovisky (bez stanovených 
podmínek) neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí: 
• Obecní úřad Lipovec, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění 

inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu č.j. LIP 455/2016/2 
z 20.6.2016  
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• MěÚ Blansko, stavebního úřadu, odd. silničního hospodářství, č.j. SH ZVL 111/2016-
26397/2016/Vy z 11.7.2016 rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice pro umístění 
inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu 

• závazné stanovisko HZS JM kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-75-5/2-
POKŘ-2014 z 23.7.2014 

• závazné stanovisko KHS JM kraje, územního pracoviště Blansko, č.j. KHSJM 
30646/2014/BK/HOK z 15.7.2014 

• stanovisko Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, č.j. MV-81403-4/OSM-2016 
z 28.6.2016  

• vyjádření Policie ČR z 7.7.2016 č.j. KRPB-1172-398/ČJ-2016-0600MN-VOL 

• vyjádření Správy CHKO Moravský kras č.j. SR/0207/MK/2014 SR/0207/MK/2014-2 
z 4.7.2014 

Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto 
rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených rozhodnutích se tímto územním 
rozhodnutím nic nemění. 

Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených komunikací, 
lesa a inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní 
vztah mezi těmito subjekty a žadatelem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou 
zezávazňovány. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily navrženému umístění 
stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení nebyly 
podány. 

 
Poučení  

 Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 
doručení ke Krajskému úřadu JM kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 
podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém 
rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. K novým skutečnostem 
uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již 
dříve. 

 

 

 
 
  
Ing. Petra Reisiglová 
vedoucí stavebního úřadu 
 
 
Poplatek  
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 22.5.2016. 
 
 
Pozn.: Pokračování je na další straně. 
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Přílohy  
- Ověřená dokumentace (obdrží zástupce žadatele po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí) 

 
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude 
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na  www.blansko.cz . 
__________________________________________________________________________ 
 

Vyvěšeno dne       ………………..  
Sejmuto dne       ………………..  
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………..  
 
Razítko a podpis orgánu, 
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti : 
 
 
 
Obdrží 
zástupce žadatele (ds) 
1. AQUA PROCON s.r.o., IDDS: cjjzg5z 
 sídlo: Palackého třída č.p. 768/12, 612 00  Brno 
 zastoupení pro: Obec Lipovec, Lipovec 200, 679 15  Lipovec u Blanska 
  
ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou) 
vlastníci pozemků, na kterých je stavba umísťována 
2. ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, IDDS: dmrmzxa 
 sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01  Boskovice 
3. Římskokatolická farnost Lipovec u Blanska, Lipovec č.p. 61, 679 15  Lipovec u Blanska 
4. Ing. Tomáš Zouhar, Lipovec č.p. 309, 679 15  Lipovec u Blanska 
5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast 
Blansko, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82  Brno 
 
vlastníci následujících sousedních pozemků a staveb na nich 
p.č. 1501 v k.ú. Krasová, v k.ú. Lipovec u Blanska: p.č. 963/1, 953, 952/2, 964/1, 964/2, 
965/1, 965/2, 972/1, 970/2, 970/1, 954/6, 943/5, 958/5, 943/16, 970/11, 968, 1078/5, 1078/1, 
943/6, st. 57, 139/2, 141, 145/2, st. 184, st. 429, 143, 1063/4, 144, 1063/30- 147, 1063/32, 
146, 1063/31, 1143/7, st. 4, 231/3, 226/1, 226/2, 1202, 1063/41, 149, st. 11, 1066/25, 219, 
1063/44, 1063/47, st. 12/2, st. 388, 220/2, 214, 215/4, st. 12/1, st. 13, st. 14, 211/2, 215/4, 
215/3, st. 15, 1063/45, 212, 210, 1063/59, 204, 209, st. 16/2, 1063/63, 208/2, 208/1, 336/27, 
336/63, 336/64, 336/1, 336/22  
 
vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí, lesa a komunikací 
2. ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, IDDS: dmrmzxa 
 sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01  Boskovice 
3. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast 
Blansko, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82  Brno 
 
 
Pozn.: Pokračování je na další straně. 
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4. E.ON Česká republika, s. r. o., RS Prostějov, IDDS: 3534cwz 
 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49  České Budějovice 
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
6. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygxrm 
 sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01  Boskovice 
7. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
8. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
  
dotčené orgány (doručenky) 
9. Městský úřad  Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, pracoviště 
nám. Republiky č.p. 1316/1, 678 01  Blansko 1 
10. Městský úřad  Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1, 678 01  
Blansko 1 
11. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01  Blansko 1 
12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště 
Blansko, IDDS: jaaai36 
 sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
13. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
 sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00  Brno 2 
 
Dále obdrží 
14. MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01  Blansko – 
15. Obec Lipovec, Lipovec 200, 679 15  Lipovec u Blanska 

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem: 
„územní rozhodnutí o umístění výtlačného řadu veřejného vodovodu v Lipovci s 
napojením na SV Jedovnice - Ostrov, žadatel Obec Lipovec, kterého zastupuje 
AQUA PROCON s.r.o."  
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