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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení 

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dne 22.6.2017 podala společnost IMAG Architekt, s.r.o., IČO 63485672, Lidická č.p.49, 602 00  
Brno 2, zastupující společnost „Zahradní centrum V aleji s.r.o.“, IČO 27664040, Křenovická 
č.p.1286, 684 01  Slavkov u Brna žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:  

Zahradní centrum - Slavkov u Brna 
na pozemcích parc. č. 353/4, 803, 806, 807, 987, 3072/2, 3073/8, 3073/21, 3073/22, 3073/23, 
3073/24, 3073/25, 3073/26, 3074/1, 3075/1, 3078/2, 3078/3, 3767/3, 3767/4, 5156, 5157, 5158, 
5159, 5160, 5161, 5162, 5181, 5184, 5188, 5189, 5208, 5279, 5331, 5332 v kat. území Slavkov u 
Brna.   

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Popis stavby 

Předmětem územního řízení je:  

- rozvoj lokality přímo navazující na stávající provoz zahradního centra  

- rozšíření obchodních ploch a ploch služeb novostavbou zahradního centra 

- vybudování  dopravní a technické infrastruktury v lokalitě  

- řešení dopravy v klidu navrhovaného areálu 

Stavba je navržena na pokraji zastavěného území na východním okraji města Slavkova u Brna 
podél ul. Křenovické (II/416). 

Plochy řešeného území zabírají stávající plochu cca 1,5 ha označené v územním plánu z roku 
2013 jako plocha "S" plochy smíšené. Z toho navrhovaná infrastruktura přímo řeší stabilizované. 

Návrhové plochy přímo navazují na současné využití území tj. rozvoj stávajícího "zahradního 
centra" v aleji směrem k městu Slavkovu až ke stávajícím plochám areálu při komunikaci I/50.  

- obestavěný prostor novostavbou SO.09  12.650 m3 
- zastavěná plocha novostavbou  SO.09    2.161 m2 

- zpevněné plochy nové      3.430 m2 

- počet parkovacích stání            80 

- počet zaměstnanců     cca 30 
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Dopravní napojení 

Stavba bude využívat stávající a již povolené sjezdy a křižovatky. Zejména se jedná o 
odbočení ze silnice II/416 (ul.Křenovická) na pozemek p.č.5161 (SO101 a 102), pro 
výjezd se pak budou využívat výjezdy z pozemků p.č. 3074/1 (SO.20.01) a 
5161(SO102) vše v k.ú. Slavkov u Brna. Tyto dopravní napojení jsou stávající nebo jsou 
povoleny v rámci platného stavebního povolení  (Rozhodnutí o připojení vydané MěÚ 
Městského úřadu Slavkov u Brna, Odbor dopravy a silničního hospodářství,  z 3. 3. 
2014, č. j. DSH/5319-14/5949-2013/JNB, datum nabytí právní moci 26.3.2014). Toto 
povolení bylo prodlouženo do 31.12.2016 pod č.j.DSH/27164-15/5949-2013/JNB a nyní 
je požádáno o další prodloužení. 

Přístup pro pěší: 

- Obj. SO 105 řeší přístupovou trasu pro pěší podél Křenovické aleje a navazuje na 
stávající přechod přes silnici I.tř. I/50. 

 

Napojení na vodovod (SO.12) - Přípojka k objektu SO.09 

Napojení na stávající vodovodní řad LT DN80 bude provedeno na p.č.5157 v k.ú. 
Slavkov u Brna. Za napojením bude osazeno šoupě se zemní teleskopickou soupravou. 

Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě, ve které bude osazen vodoměr pro 
SO.09 - Zahradní centrum II.). Přípojka je uvažována z trub plastových PEHD DN50. 

Podrobněji viz. B.3. 

 

Napojení na kanalizaci (SO.13) 

Odkanalizování areálu je navrženo oddílnou kanalizací a to: 

- splaškovou 

- dešťovou ze střech a dešťovou z parkoviště 

Napojení na splaškovou kanalizaci nebude provedeno, likvidace splaškových vodu bude 
probíhat jímkou na vyvážení. Jímka bude dočasnou stavbou (pokud bude podmínkou 
MěÚ Slavov u Brna SÚ/OŽP). 

Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka, povrchovým vsakovacím 
zařízením. 

 

Napojení na distribuční soustavu el.energie - Přípojka VN 22kV (SO.15)  

Místem připojení bude nové kabelové vedení 22kV smyčka od linky VN808 na pozemku 
p.č.987  do trafostanicí Slavkov zahradní centrum TS1 a TS2 umístěných v hlavním 
objektu stavby (SO.09). Trasa bude vedena po pozemcích p.č.5279, 803, 807, 3073/22, 
3073/21, 5160 a dále po pozemcích investora (5159, 5158, 5156, 5157, 5161). Vše v 
k.ú. Slavkov u Brna. 

Podrobněji viz. B.3. 

 

Slaboproudé přípojky (SO.17) 

Připojení na slaboproudé rozvody bude realizováno napojením na rozvody CETIN. Místo 
napojení bude na pozemku p.č. 5208 v k.ú. Slavkov u Brna. Trasa bude vedena po 
pozemcích p.č. 5208 a dále po pozemcích investora (5158, 5156, 5157, 5161). 

Alternativně bude provedeno bezdrátové připojení na místní síť. 

Podrobněji viz. B.3. 
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Příprava území a zabezpečení stávajících objektů 

V rámci přípravy území bude provedeno sejmutí ornice v tl.20-40cm v ploše 6.000m2. 
Tato ornice bude uložena na deponii na pozemku p.č. 5158 a 5159 v k.ú. Slavkov u 
Brna. Tato ornice bude následně použita pro sadové a terénní úpravy. 

Zbylá ornice bude po dokončení sadových úprav rozprostřena na okolní pozemky o 
ploše cca 20.000m2 v tloušťce 5-15cm. 

Odstranění ornice bude provedeno na pozemcích (jejich částech) p.č. 5161, 5157, 5156, 
5158, 5159, 5162, 3073/24, 3073/25 vše v k.ú. Slavkov u Brna 

 Demolice stávajících objektů 

Na staveništi bude částečně rozebráno oplocení stávajícího zahradního centra a 
rozebrány drobné stavby (altán, zahradní domek) v areálu zahradního centra. 

Odstranění těchto drobných staveb bude provedeno na pozemcích  p.č. 5161, 5162, 
3073/24, 3073/25 vše v k.ú. Slavkov u Brna 

Opěrné stěny 

Na jižní hranici staveniště bude zřízena opěrná stěna pro zajištění účelové vnitro 
areálové komunikace SO.20.02 podél jižní fasády objektu SO.09. 

Výška opěrné stěny max. 2,5m, délka 70m. 

Opěrná stěna je umístěna těsně podél jižní hranice pozemků  p.č. 3073/24, 3073/25, 
5161,5162, 5156, 5158 a 5157 vše v k.ú. Slavkov u Brna 

Hrubé terénní úpravy  

Hrubé terénní úpravy na pozemcích stavby představují: 

- hlavní modelaci terénu a zemní práce (konstrukční násypy) pro založení objektu SO.09 
od úrovně pláně (po stržení ornice) na úroveň pod podlahové konstrukce objektu (~ -
0,500). 

- výkopové a zemní práce pro založení objektu SO.20.02 od úrovně pláně (po stržení 
ornice) na úroveň pod konstrukci vozovek a chodníků (~ -0,500 pod niveletu 
komunikace). V místě stávající aleje pro SO.20.01 SO102 a SO105 bude provedeno 
pouze stržení drnu. 

Hrubé terénní úpravy budou prováděny na pozemcích (jejich částech) p.č. 5161, 5157, 
5156, 5158, 5159, 5162, 3073/24, 3073/25  vše v k.ú. Slavkov u Brna 

Předpokládaný objem HTÚ je cca 6 tis m3. 

Zahradní centrum I. (Stávající objekt) 

Stávající objekt, ve kterém dojde k demolici oplocení, zahradního altánu a některých 
zpevněných ploch v jeho blízkosti, které budou nahrazeny komunikacemi SO.20 a 
sadovými úpravami SO.23. 

Hlavní stavba (SO.09) - Zahradní centrum II. (Nový objekt) 

Popis objektu 

Objekt slouží jako objekt pro obchod a služby. V objektu jsou prodejní plochy a plochy 
zázemí jednotlivých obchodních jednotek. Část objektu je navržena jako společné 
technologické zázemí, rozvodna, kotelna, pohotovostní hygienické zázemí zákazníků s 
úklidem a zázemí správce. 

Celkové rozměry jsou 32,5 x 66,5 m, výška 5,0 m od úrovně 1.NP na západní straně a 
výška 7,0 m na východní straně. 
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Hlavní stavba (SO.09) je řešena v jednoduché kvádrové hmotě tmavé barvy s orientací 
hlavních fasády na východ. Půdorysně stavba tvoří obdélník, čímž zabezpečuje 
optimální délku prosklených fasád s výhodnou orientací vůči parkovišti a  minimalizuje 
docházkovou vzdálenost z parkoviště a mezi jednotlivými obchodními jednotkami. 

Zastřešení objektu je navrženo pultovou střechou 

Použité materiály byly navrženy s cílem minimalizace nákladů, času výstavby, při 
zachování reprezentativního vzhledu, tj. použití tmavých fasádních panelů s velkými 
prosklenými plochami a doplněné o technicky propracované detaily u vstupů do 
obchodních jednotek. 

 

Účel obchodních ploch 

Prodejna potravin 

Prodejna oděvů, hraček dekoračních předmětů 

Prodejna drogistického zboží 

Prodejna zahradní techniky 

 

Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení objektu SO.09 je navrženo s ohledem na minimalizaci společných 
nevyužitelných prostor. 

Veškeré obchodní jednotky jsou přístupné z hlavní fasády. Na fasádu vždy navazuje 
hlavní obchodní prostor. K hlavnímu obchodnímu prostoru pak přiléhá zázemí 
jednotlivých nájemců. U největšího obchodního prostoru je již vnitřní členění navrženo v 
orientačním  uspořádání i členění jednotek je orientační a bude detailněji zpracováno v 
dalším stupni PD. 

Provozně je u největší jednotky, která bude využívána jako potravinový a smíšený 
prodej, řešeno oddělené zásobování od vstupu do jednotky. Ostatní jednotky budou 
zásobovány z hlavní fasády. 

Stavba neobsahuje významná technická a technologická zařízení. 

V severovýchodním rohu objektu bude místo ukončení veškerých hlavních přípojek a 
rozvodů, bude zde umístěna trafostanice (PS.01), technická místnost, pohotovostní 
hygienické zázemí pro zákazníky, úklid  a místnost správy centra. 

 

Vnitroareálové komunikace, parkoviště a zpevněné plochy 

Navržená plocha parkoviště bude napojena pomocí vnitřních komunikací na nový již 
povolený sjezd na komunikaci   II tř. II/416 (Křenovická) 

Parkovací stání na parkovišti bude ze zámkové dlažby a komunikace mezi stáními bude 
živičná. V plochách  parkoviště budou realizovány zelené pásy s vegetací. Max. kapacita 
parkoviště bude 80 vozidel.  

 

Skladba umisťovaných objektů stavby:  

 

 
          STAVEBNÍ OBJEKTY 

            Příprava stavby 
  SO . 3     Přeložky stávajících sítí 
        . 1 Přeložka a chráničky SLP - Sítě CETIN 
        . 2 Chráničky NN - Sítě E.ON 
        . 3 Chráničky pro sítě VAK Vyškov, a.s. 
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  SO . 6     Opěrné stěny 
            Hlavní stavební objekty 
  SO . 7     Hrubé terénní úpravy 
  SO . 9     Zahradní centrum II. (Nový objekt) 
            Inženýrské objekty : 
  SO . 12     Vodovodní přípojka 
  SO . 13     Kanalizace 
        . 2 Retenční a vsakovací průleh 
        . 3 Areálová splašková kanalizace 
        . 4 Areálová dešťová kanalizace 
  SO . 15     Přípojka VN 22kV pro SO.09 
  SO . 17     Slaboproudé přípojky 
        . 1 Přípojka CETIN 
  SO . 18     Venkovní osvětlení 
  SO . 20     Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 
        . 1 Úprava stávajícího sjezdu ke stávající prodejně Zahradního centra 
        . 2 Areálové komunikace, parkoviště a chodníky 
  SO . 22     Oplocení 
  SO . 23     Sadové úpravy 
  SO    102   Sjezd na parkoviště zahradní centrum "V Aleji" (již povoleno připojení) 
  SO   105   Chodník 
  SO   411   Chránička kabelu NN děl. chránička  AROT 110PS, dl.12.2m 
  SO   416   Veřejné osvětlení 
              

 

 

  

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), 
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a 
známým účastníkům řízení a současně nařizuje, v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona, k 
projednání žádosti  ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

 

3. října 2017 (úterý) v 9:30 hodin, se schůzkou pozvaných  

do velké zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám., 65, Slavkov u Brna 

 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení 
v souladu s ust. § 144 odst. (1) a (2)  zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád) veřejnou vyhláškou. 

Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány 
závazná stanoviska uplatnit nejpozději při ústním projednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

K závazným stanoviskům, připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při 
projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu obce, se v souladu s ust. § 89 odst.2 
stavebního zákona nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
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Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která 
je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, 
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu 
povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se 
rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a 
místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i 
podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k 
jednání za právnickou osobu. Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat 
podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o 
důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.  

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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 anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.  

 

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve 
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"), a to nejpozději 5 dnů od výše stanovené lhůty ústního 
jednání v době PO a ST 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00 v kanceláři Městského úřadu Slavkov u Brna 
- odbor stavebního a územně plánovacího úřadu. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním 
spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v 
této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady 
koncentrace řízení. 

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

Oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem 
účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 
odst. 6 správního řádu. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Hana Postránecká v.r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu 
územního plánování a životního prostředí 

 

 

 

 

otisk razítka 
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu 15 dnů. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být 
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne ...................................................Sejmuto dne............................................................ 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu  

na své úřední desce. 

 

 

Vyvěšeno dne .....................................................Sejmuto dne............................................................ 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu  

Způsobem umožňujícím dálkový přístup.(viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu) 
 

 

 

 

 
Příloha:  

 Situace širších vztahů C.01 

 Celkový a koordinační výkres  C.02 

 Katastrální situační výkres C.03 

 Architektonický situační výkres C.04 
 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb.,  

(doručení jednotlivě) 

 

písm. a) – žadatel 

IMAG Architekt, s.r.o., Lidická č.p.49, 602 00 Brno 2, DS: PO, znmbmbz 

zastupující stavebníka, kterým je: Zahradní centrum "V aleji" s.r.o., Křenovická č.p.1286, 684 01 
Slavkov u Brna, DS: PO, pkccjum 

 

písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn  

Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna 
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Účastníci územní řízení dle ust. § 85 odst. (2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,  

(doručení jednotlivě) 

písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není- 

                 li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 

Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna 

Radovan Eremiáš, Křenovická č.p.1286, 684 01 Slavkov u Brna 

Alexandra Eremiášová, Křenovická č.p.1286, 684 01 Slavkov u Brna 

Cantico, s.r.o., Dvůr Rybník č.p.380, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, ky5y4te 

Jihomoravský kraj Krajský úřad JMK, odbor majetkový, Žerotínovo náměstí č.p.449, Veveří, 602 00 
Brno 2, DS: OVM, x2pbqzq 

Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle 140Ţ00 Praha, DS: 
PO_R, zjq4rhz 

 

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu 

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt 

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, 
qa7425t 

Státní pozemkový úřad, Hroznová č.p.17, 603 00 Brno 3, DS: OVM, z49per3 

 

 

Účastníci územní řízení dle ust. § 85 odst. (2) písm. b)  zákona č. 183/2006 Sb.,  

(doručení veřejnou vyhláškou)  

písm. b) - osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo  

                 sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo  

                 dotčeno. 

tzn. vlastníci pozemků parc.č.:  

5328, 5163, 5164,5165, 5166, 5167, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5704, 758/2, 794/2, 796/2, 
797/2, 796/1, 797/1,799/1, 800/1, 801/1, 802/1, 776/2, 3073/19, 3073/32, 808, 809, 908/1, 983, 
984 v k.ú. Slavkov u Brna 

 

správci (vlastníci) inž. sítí: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, 
qa7425t 

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, 
3534cwz 

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu 

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, fdbdvmf 

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt 

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6 

Ministerstvo obrany ČR, Svatoplukova č.p.84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská č.p.33, 612 54 Brno, DS: PO_R, zjq4rhz 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 
č.p.5, 601 82 Brno, DS: PO, k3nk8e7 

Státní pozemkový úřad, Hroznová č.p.17, 603 00 Brno 3, DS: OVM, z49per3 
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Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Československé armády 
č.p.1676, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, tu7k95d 

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj 

 

 

Účastníci územní řízení dle ust. § 85 odst. (2) písm. c)  zákona č. 183/2006 Sb.,  

(doručení jednotlivě) 

písm. c) – osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis 

 ---- 

 

Dotčené orgány: 

(doručení jednotlivě) 

Městský úřad Slavkov u Brna - odbor IR, Palackého nám. č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna 

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení silniční správní úřad, Palackého náměstí 
č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna 

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení ŽP, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 
Slavkov u Brna 

Městský úřad Slavkov u Brna - úřad územ. plánování, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u 
Brna 

Městský úřad Slavkov u Brna – úsek státní památkové péče, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 
Slavkov u Brna 

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., Po box 
371, 659 71 Brno 

Archeologický ústav, AV ČR Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 2, DS: PO_R, xnjf5zy 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14, DS: OVM, ybiaiuv 

Krajský úřad JMK, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 4493, 601 82 Brno, DS: OVM, x2pbqzq 

Krajský úřad JMK, odbor ŽP, Žerotínovo náměstí č.p.0, 601 82 Brno, DS: OVM, x2pbqzq 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p.1847, 602 00 Brno 2, DS: OVM, 
jaaai36 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje PČR ÚO DI Vyškov, Kounicova 24, 611 32 Brno - 
Veveří, DS: OVM, jydai6g 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno, DS: PO, m49t8gw 

 

 

Na vědomí: 
Město Slavkov u Brna, kancelář starosty, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna 

 
 


