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Oznámení o zahájení stavebního řízení
Dne 12.12.2018 byla Magistrátu města Brna, Odboru dopravy doručena žádost Jihomoravského kraje, sídlem
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO 708 88 337, v zastoupení Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, p. o. k., sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 709 32 581 (dále jen
„žadatel“), o vydání stavebního povolení na stavbu

„II/373 Brno, ul. Jedovnická“,
stavba zahrnuje objekty:
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

101
101.1
101.2
101.3
101.4
102
102.1
102.2
102.3

Silnice II/373
Silnice II/373
Silnice II/373 - úpravy napojení
Silnice II/373 - napojení na chodníky
Silnice II/373 - indukční smyčky v křižovatce silnic II/373 a II/642
silnice II/642
silnice II/642 - napojení křižovatky
silnice II/642 - napojení silnice
silnice II/642 - indukční smyčky v křižovatce silnic II/373 a II/642

stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Kanice pare. č. 707/1, 707/12, v k. ú. Židenice pare. č. 7958/1,
7958/13, 7958/17, 7958/10, 7958/14, 7958/6, 7958/5, 7958/12, 7958/18, 7958/7, 7652/17, v k. ú. Líšeň 6191/7,
6191/11, 6191/15, 6191/16, 6191/20, 6191/24, 6191/26, 6191/27, 6191/28, 6191/30, 6191/31, 6191/33,
6191/32, 6191/1, 6191/69, 6191/40, 6191/55, 6191/56, 6191/58, 6191/60, 6191/66, 6191/63, 6191/64,
6191/65, 6191/67, 6191/68, 6191/8, 5044/7, 5044/6, 5043/1, 5041/3, 5041/4, 6191/3, 6191/84, 6191/85,
6191/22, 6191/23, 6191/35, 6743/5, 6743/4, 6743/3, 6191/2, 6191/13, 6191/17, 6191/19, 6191/75, 6191/25,
6191/34, 6191/39, 6191/50, 6191/49, 6191/51, 6191/52, 6191/54, 6191/57, 6191/59, 6191/61, 6191/62.
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Stručný popis stavby:

SO101 - Silnice II/373
Silnice 11/373je navržena v kategorii MS2/40 resp. MS4/70 s proměnnou šířkou mezi obrubami. Rekonstrukce

vozovky bude spočívat v obnově obrusné, ložné a podkladní asfaltobetonové vrstvy včetně provedení
lokálních úprav se zachováním stávající nivelety a příčných sklonů vozovky. Délka řešeného úseku silnice

11/373 (ul. Jedovnická) je 1998,240m při osové délce 1996,240m. Směrové řešení je tvořeno přímými úseky a
přechodnicovými a složenými směrovými oblouky. V celé délce řešeného úseku je vozovka ohraničena
odrazným prvkem různorodé technologie výroby i výšky s přídlažbou ze žulových kostek, betonové silniční

přídlažby, ale i bez ní. Stávající přídlažba bude bez náhrady odstraněna. Dále bude osazen nový odrazný

prvek v podobě betonového silničního obrubníku výšky 150mm, resp. 160mm (bezbariérový) v místech
autobusových zastávek, resp. 200mm u směrových dělících ostrůvků a středního dělícího pásu, resp. 20mm

v případě nutnosti osazení nájezdového obrubníku. Stávající odvodnění bude revitalizováno. Povrchová voda
bude odvedena gravitačně příčným a podélným sklonem zpevněných ploch do obnovených uličních vpustí,

které jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Uliční vpusti budou pročištěny, bude u nich obnoven
kalový koš, vyrovnávací prstence a litinová mříž s asfaltovou zálivkou po jejím obvodu. Napojení nové obrusné

vrstvy na stávající stav bude provedeno proříznutím a vybourání stávající obrusné (v délce 1,000m) a
podkladní vrstvy (v délce 0,500m). Součástí objektu bude i příprava vlastního území výstavby před započetím

prací, odhumusování, ohumusování, rekultivace a ozelenění vybraných ploch dotčených stavbou. V celé délce
upravovaného úseku dojde k úpravě bezpečnostního zařízení a svislého a vodorovného dopravního značení.
Přechodné dopravní značení bude součástí zásad organizace výstavby. Stavba bude dále řešit návrh opatření

pro úpravu provozu na řešených pozemních komunikacích v rámci stavebních prací a omezení, které vzniknou
v rámci stavby.

SO 102 - Silnice II/642
Silnice 11/642je navržena v kategorii MS2/40 s proměnnou šířkou mezi obrubami. Rekonstrukce vozovky bude

spočívat v kompletním odstranění stávající konstrukce vozovky, sanaci nevyhovujícího podloží a pokládce
nových konstrukčních vrstev vozovky. Délka řešeného úseku silnice 11/642 (ul. Žarošická) je 90,600m pří osové
délce 89,600m. Směrové řešení je tvořeno přímými úseky a přechodnicovým směrovým obloukem. Příčný

sklon je navržen dle stávajícího stavu z důvodu zachování návaznosti v křižovatce. V celé délce řešeného
úseku je vozovka ohraničena odrazným prvkem v podobě betonového silničního obrubníku různorodé výšky
s přídlažbou z betonové silniční přídlažby. Stávající přídlažba bude bez náhrady odstraněna. Dále bude
osazen nový odrazný prvek v podobě betonového silničního obrubníku výšky 150mm, resp. 200mm u
směrových dělících ostrůvků a středního dělícího pásu. Stávající odvodnění bude revitalizováno. Povrchová

voda bude odvedena gravitačně příčným a podélným sklonem zpevněných ploch do obnovených uličních

vpustí, které jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Uliční vpusti budou pročištěny, bude u nich
obnoven kalový koš, vyrovnávací prstence a litinová mříž s asfaltovou zálivkou po jejím obvodu. Zemní pláň u

silnic 11/642, resp. parapláň bude též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po obou stranách

vozovky, která bude vyvedena také do stávající dešťové kanalizace prostřednictvím uliční vpusti. Napojení
nové obrusné vrstvy na stávající stav bude provedeno proříznutím a vybourání stávající obrusné (v délce

1,000m) a podkladní vrstvy (v délce 0,500m). Součástí objektu bude i příprava vlastního území výstavby před
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započetím prací, odhumusování, ohumusování, rekultivace a ozelenění vybraných ploch dotčených stavbou.

V celé délce upravovaného úseku dojde k úpravě bezpečnostního zařízení a svislého a vodorovného

dopravního značení. Přechodné dopravní značení bude součástí zásad organizace výstavby. Stavba bude
dále řešit návrh opatření pro úpravu provozu na řešených pozemních komunikacích v rámci stavebních prací

a omezení, které vzniknou v rámci stavby.

Pro stavbu nebylo vydáno závazné stanovisko dle ust. § 96b Sb., ve spojení s ust. § 15 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),
protože
posuzovaným
záměrem
nedochází ke změně v území (viz „vyjádření“
ze dne 10. 12. 2018, č.j. JMK 170289/2018).
Pro stavbu vydal Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, Stavební
č.j. 2004/2018/BNS/SÚ souhlas podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.

úřad,

dne

03.

12.

2018,

V souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení.

předložená žádost o vydání stavebního povolení neposkytovala dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby dle ust. § 110 stavebního zákona, Magistrát města Brna, Odbor dopravy,

Jelikož

jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací základního

komunikačního systému dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl. 29 odst. 2 písm. b) Statutu města

Brna, v souladu s ust. § 45 odst. 2 správní řád, vyzval žadatele o stavební povolení dne 05. 03. 2019,
č.j.: MMB/0049661/2019, sp. zn.: 5400/OD/MMB/0504703/2018, aby ve lhůtě do 31. 12. 2019 odstranil
nedostatek podání a žádost o vydání stavebního povolení doplnil o chybějící podklady a v souladu s ust. § 64
odst. 1 písm. a) správního řádu usnesením ze dne
sp. zn.: 5400/OD/MMB/0504703/2019 přerušil stavební řízení.

05.

03.

2019,

č.j.:

MMB/0049700/2019,

Žadatel o stavební povolení svoji žádost o vydání stavebního povolení doplnil o chybějící podklady ke dni
09. 09. 2019, 13. 09. 2019 pod č. j. MMB/0385296/2019.
Doložením požadovaných chybějících podkladů podle ust. § 65 odst. 2 správního řádu odpadla překážka, pro
niž bylo řízení přerušeno, a proto Magistrát města Brna, Odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad
pro pozemní komunikace, příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a dle
ust. § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, v souladu s ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích a
v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona,

oznamuje

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi a dotčeným orgánům, pokračování přerušeného stavebního řízení na
stavbu „11/373 Brno, ul. Jedovnická“ zahájeného dnem podání žádosti 12. 12. 2018. Stavba bude probíhat
na pozemcích v k. ú. Kanice pare. č. 707/1,707/12, v k. ú. Židenice pare. č. 7958/1,7958/13, 7958/17, 7958/10,
7958/14, 7958/6, 7958/5, 7958/12, 7958/18, 7958/7, 7652/17, v k. ú. Líšeň 6191/7, 6191/11,6191/15, 6191/16,
6191/20, 6191/24, 6191/26, 6191/27, 6191/28, 6191/30, 6191/31, 6191/33, 6191/32, 6191/1, 6191/69,
6191/40, 6191/55, 6191/56, 6191/58, 6191/60, 6191/66, 6191/63, 6191/64, 6191/65, 6191/67, 6191/68,
6191/8, 5044/7, 5044/6, 5043/1, 5041/3, 5041/4, 6191/3, 6191/84, 6191/85, 6191/22, 6191/23, 6191/35,
6743/5, 6743/4, 6743/3, 6191/2, 6191/13, 6191/17, 6191/19, 6191/75, 6191/25, 6191/34, 6191/39, 6191/50,
6191/49, 6191/51,6191/52, 6191/54, 6191/57, 6191/59, 6191/61, 6191/62.

Současně speciální stavební úřad, jelikož jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští
v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření i od ústního jednání.
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Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do deseti dnů od doručení
oznámení o zahájení řízení ve věci povolení stavby, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě
mohou uplatnit závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům,
námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.
Odbor dopravy Magistrátu města Brna sděluje, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, v souladu

s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j. 8Afs 21/2009-243, je účastníkům řízení dána možnost před
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se kjeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě

navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení deseti denní lhůty po doručení. Po uplynutí
lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí, speciální stavební úřad rozhodne ve věci.

Pokud

dotčený

orgán,

jehož

rozhodnutí

nebo

opatření

zvláštním

vyžadované

předpisem

bylo

k projektové dokumentaci přiloženo (bylo získáno před zahájením stavebního řízení), nesdělí své stanovisko
k navrhované stavbě ve stanovené lhůtě, potom platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se

stavbou souhlasí.
Dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona, účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,

způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně

plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o
asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona, nepřihlíží.

rozhodnutí je možno nahlédnout na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67,
III. podlaží, dv. č. 306, v úřední dny (v pondělí a ve středu od 09.00 do 17.00 hod. a v pátek od 08:00 - 12:00
Do

podkladů

hod.).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, jeho zástupce se musí prokázat písemnou plnou mocí
v souladu s ust. § 33 odst. 1 správního řádu. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít
účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

V souladu s ust. § 30 odst. 5 správního řádu, každý, kdo činí úkony za právnickou osobu, musí prokázat své
oprávnění.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, uvědomuje speciální
stavební úřad účastníky řízení o zahájení stavebního řízení, v souladu s ust. § 144 správního řádu, veřejnou

vyhláškou.

Razítko

Ing. Martin Račanský
vedoucí odboru
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POČET LISTŮ:
obdrží:

•

•

07
Účastnící stavebního řízení:

podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník
Jihomoravský kraj, sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO 708 88 337, v zastoupení
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00
Brno, IČO 709 32 581

podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna)
1.

Majetkový odbor MMB v zastoupení statutárního města Brna jako vlastník pozemků v k. ú. Židenice pare. č. 7958/1,

7958/13, 7958/10, 7958/14, 7958/6, 7958/5, 7958/12, 7958/18, 7958/7, 7652/17, v k. ú. Líšeň pare. č. 6191/15,
6191/24, 6191/32, 6191/69, 6191/40, 6191/58, 6191/66, 6191/68, 5044/7, 5043/1, 6191/85, 6191/22, 6743/5, 6743/4,

6743/3, 6191/17, 6191/52, 6191/54, 6191/57, 6191/59, 6191/61, 6191/62.

2.

Správa a údržba silníc Jihomoravského kraje, Ořechovská 35, 619 00 Brno jako vlastník pozemků v k. ú. Líšeň pare.
č. 6191/7, 6191/16, 6191/28, 6191/55, 6191/56, 6191/60, 6191/63, 6191/64, 6191/65, 6191/67, 6191/8, 6191/84,
6191/75, 6191/39, 6191/50, 6191/51.

3.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Příkop 11, 602 00 Brno jako vlastník pozemků v k. ú. Židenice
pare. č. 7958/17, k. ú. Líšeň pare. č. 6191/11,6191/20, 6191/27, 6191/30, 6191/33, 6191/1,6191/23, 6191/35, 6191/2,

6191/13, 6191/19, 6191/34, k. ú. Kanice pare. č. 707/1.
4.

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1,613 00 Brno - ČERNÁ POLE jako vlastník pozemků v k. ú. Kanice

5.

Českomoravský cement, a. s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov jako vlastník pozemku v k. ú. Líšeň 5041/3.

6.

AGRO Collect s. r. o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha jako vlastník pozemku v k. ú. Líšeň pare. č. 6191/31.

7.

ZKL Reality, s. r. o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno jako vlastník pozemku v k. ú. Líšeň pare. č. 5041/4, 6191/3.

8.

Málková Alena, jako vlastník pozemku v k. ú. Líšeň pare. č. 6191/26.

pare. č. 707/12.

•

9.

Kozáková Dagmar, jako vlastník pozemku v k. ú. Líšeň pare. č. 6191/26.

10.

MUDr. Karel Belcredi jako vlastník pozemku v k. ú. Líšeň pare. č. 5044/6.

11.

PhDr. Ludvík Belcredi jako vlastník pozemku v k. ú. Líšeň pare. č. 5044/6.

12.

Pavel Pokorný jako vlastník pozemku v k. ú. Líšeň pare. č. 6191/25.

13.

Petr Pokorný jako vlastník pozemku v k. ú. Líšeň pare. č. 6191/25.

podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu,
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena)
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno - zde
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno - zde
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno - zde
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063 - DS
České radiokomunikace a. s., sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO: 247 38 875 - DS
E.ON Servisní, s.r.o., sídlem Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25186213 - DS
T - Mobile Czech Republic a.s, sídlem Tomíškova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681 - DS
UPC Česká republika, s. r. o., sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČO: 00562262 v zastoupení společností
InfoTel, spol. s r. o. sídlem Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň, IČO: 46981071-DS
SMART Comp a. s., sídlem Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno - Bystrc, IČO: 25517767 zastoupena společností
KABELGasNet, s. r. o. sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení společností GridServices
s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1,602 00 Brno, IČO: 279 35 311 - DS
Brněnské komunikace a.s., sídlem Renneská třída 1a, 639 00 Brno, IČO: 607 33 098 - DS
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., sídlem Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno, IČO: 463 47 275 - DS
Technické sítě Brno a.s., sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, IČO: 255 12 285 - DS
E.ON Česká Republika, s. r. o. sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591 - DS
Teplárny Brno, a. s. sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, IČO: 46347534 - DS
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SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČO: 44797320 - DS
DialTelecom, a. s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 28175492 - DS

•

podle § 109 písm. e)af) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu
pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno)
identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (§ 110 odst. 7
stavebního zákona)
Vlastníci pozemků v k. ú. Kanice pare. č. 707/3, 693/23, 693/6, 693/21, 710/1,709, 708/1; v k. ů. Židenice
pare. č. 8006, 8005/1,8008, 7958/21, 8010/5, 8010/6, 8004/8, 8004/7, 7958/8, 8003/1,8001/5, 7990/4,
7991/1, 7995/41, 7995/34, 7994/1, 7993/1, 7992/23, 7992/24, 7992/17, 7992/20, 7992/19, 7992/25, 7988/3,

7989/17, 7989/9, 7988/10, 7988/1,7988/9, 7972/5, 7974/69, 7972/6, 7974/69, 7974/72, 7974/5, 7974/55,
7974/6, 8438/11, 8438/15, 8438/7, 8438/6; v k. ú. Líšeň 6191/10, 6191/18, 6191/44, 6191/46, 6191/47,
6191/48, 6191/70, 6744, 9335, 9338, 6162/9, 6162/7, 6191/38, 6191/37, 6162/1, 6186/8, 6191/36, 8150/1,
6186/6, 6186/5, 6186/7, 6187/3, 6187/2, 6191/29, 6187/1,6155, 6151, 6191/21,6150/1, 6191/12, 6150/2,

6146, 6191/6, 5041/16, 5041/15, 6191/86, 5041/142, 5041/141, 5041/140, 5041/139, 5041/6, 5042/1, 5042/5,
5044/1, 8007/1.

Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství
BM a BO, Kounicova 21, 611 32 Brno, IČO: 751 51 499 (č.j. KRPB-231171-2/ČJ-2018-0600DI-KOL ze dne
06. 12. 2018)- DS
Hasičský záchranný sbor JMK, KŘ, Zubatého 1,614 00 Brno, IČO: 708 84 099 - DS
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany a tvorby životního prostředí, Kounicova 67,
601 67 Brno - zde
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie,
Kounicova 67, 601 67 Brno - zde
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno - zde
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČO: 710 09 191 - DS
Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, sídlem Kounicova 67, 602 00 Brno
- zde
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČO: 601 62 694 (sp. zn.: 84618/2018-1150-OÚZBR) - DS
Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, stavení úřad, Těsnohlídkova náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou,
IČO: 00281581- DS
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČO: 00 282 651 - DS
Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČO: 00 282 651 DS
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
IČO: 70888337 - DS
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa chráněné
krajinné oblasti Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko, IČO: 62933591 - DS

DÁLE OBDRŽÍ:
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno - zde
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno, IČO: 70888337 - DS

Úřad městské části Brno - Líšeň, Stavební odbor, Jírova 2, 628 00 Brno -DS
Úřad městské části Brno - Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno - DS
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Úřad městské části města Brno, Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno - DS (s žádostí o vyvěšení na úřední desku
a potvrzení sejmutí)

Úřad městské části města Brno, Brno - Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno - DS (s žádostí o vyvěšení
na úřední desku a potvrzení sejmutí)

Úřad městské části města Brno, Brno - Židenice, Městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno- DS
(s žádostí o vyvěšení na úřední desku a potvrzení sejmutí)

Obecní úřad Kanice, Kanice 76, 664 01 Kanice, IČO: 00363171 - DS (s žádostí o vyvěšení na úřední desku a

potvrzení sejmutí)
Co: ref.
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