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Veřejná vyhláška 

 

Oznámení 
o zahájení společného územního a stavebního řízení 

a pozvání na veřejné ústní jednání 

 

Dne 02.10.2018 podala Obec Zbýšov, IČ 00542440, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice u Slavkova (dále jen 
„stavebník“) žádost o vydání společného povolení ve společném řízení podle ustanovení § 94l a 
§ 94s zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pro stavbu:  

Oprava chodníků od zastávky BUS po železniční podjezd  

(dále jen „stavební záměr“) 

na pozemcích parc. č. 253, 195/1, 186, 406/1, 185, 312, 526 a 184 v kat. území Zbýšov. 

Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) 
ve výše uvedené věci. 

 

Stavební záměr obsahuje: 

 
SO 101 – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/4179 

Stavební objekt SO 101 řeší opravu chodníků podél silnice III/4179 od železničního mostu až po 
křižovatku silnic III/4179 a III/4164. Chodníky jsou navrženy v základní šířce 1,5 m s příčným 
sklonem 1-2 %. Obrubníky budou vybudovány nové, kolem silnice jsou použity obrubníky 
1000/150/250  výšky 120 mm. Mezi chodníkem a přilehlou zelení jsou použity betonové obrubníky 
100/200/1000 výšky minimálně 60 mm nad chodníkem, aby sloužili jako vodící linie. V místě 
sjezdů jsou použity silniční obrubníky KO 300/195/600 s přechodovými dílci mezi klasickými 
obrubníky. Tyto obrubníky jsou použity zejména z důvodu zachování plynulé nivelety chodníku 
(nebude snižována v každém sjezdu!) a také proto, že splňují požadavek vyhlášky 398/2009 Sb. 
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se svým sklonem 1:2,5, takže není nutné osazovat reliéfní dlažby v každém sjezdu. V místě pro 
přecházení je použit betonový obrubník 150/150/1000 výšky 20 mm, opět s přechodovými dílci 
mezi klasickým obrubníkem. Obrubník 150/150/1000 je také použit v místech sjezdů mezi 
chodníkem a sjezdem k jednotlivým nemovitostem (není u vozovky!). 
Všechny obrubníky a dílce pro nástupiště a zastávky budou zhotoveny z minimální třídy betonu 
C35/45 XF4 (pro prostředí značně nasycené vodou s rozmrazovacími prostředky), lože obrubníků 
bude zhotoveno z betonu minimální třídy C25/30 XF2 + XD1 (pro prostředí mírně nasycené vodou 
s rozmrazovacími prostředky + středně mokré, vlhké) dle TKP 18 Betonové konstrukce a mosty 
z roku 2016. Lože bude mít minimální tloušťku 100 mm.  
V křižovatce u obecního úřadu jsou zřízena místa pro umožnění překonání vozovky. Tato místa 
nejsou osazena signálním pásem. Délky v místě pro překonání vozovky jsou 6,3 m, 5,76 m a 7,41 
m – tato délka je zvětšena z důvodu umístění v nároží křižovatky, kde projíždí návěsové soupravy. 
Před domem č. p. 35 se v současné době nachází zpevněná asfaltová plocha. Tato plocha 
zůstane zachována, ale od nově budovaného chodníku bude oddělena jednak obrubníkem výšky 
60 mm, ale také osazením betonových zahrazovacích sloupků, aby tento chodník nebyl pojížděn. 
Jak již bylo uvedeno, v rámci stavby jsou řešeny samostatné sjezdy, jejichž šířka nepřekračuje 
šířku 6 m dle požadavků Policie ČR. V místech těchto sjezdů se nachází jiná skladba konstrukce 
vozovky. 
Přibližně před stávajícím obchodem a restaurací (mezi domy č. p. 22 a č. p. 134) je navrženo 
místo pro přecházení, které umožňuje bezpečné přecházení vozovky III/4179 z důvodu zajištěných 
rozhledů dle požadavků normy ČSN 736110. Místo pro přecházení je široké 4 m a jeho délka je 
6,3 m. Toto místo pro přecházení je opatřeno signálním pásem délky 1500 mm odsazeným od 
varovného pásu o 400 mm. Chodci přicházející z místní komunikace za obchodem jsou na toto 
místo pro přecházení navedeni po stávající zpevněné ploše před obchodem, aby mohli bezpečně 
přejít silnici při docházce na autobusovou zastávku.  
 
SO 102 – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/4164 
Stavební objekt SO 102 řeší opravu chodníků podél silnice III/4164 od křižovatky silnic III/4179 a 
III/4164 po nově vybudovanou autobusovou zastávku (zastávka se zde nacházela, ale nesplňovala 
bezpečnostní požadavky). Chodníky jsou navrženy v základní šířce 1,5 m s příčným sklonem 1-
2 %. Obrubníky budou vybudovány nové, kolem silnice jsou použity obrubníky 1000/150/250 
výšky 120 mm. V místech nástupních hran jsou použity obrubníky 150/300/1000 výšky 160 mm – 
tato výška je odlišná od požadavku vyhlášky 398/2009 Sb., ale je vyžadováno dopravci a 
organizátorem dopravy KORDIS JMK. Na tento parametr je možné dle vyhlášky udělit výjimku. 
Nově vybudovaný ostrůvek je lemován betonovým obrubníkem 150/250/1000 výšky 120 mm, 
v místě pro přecházení je pak obrubník 150/150/1000 výšky 20 mm. 
Mezi chodníkem a přilehlou zelení jsou použity betonové obrubníky 100/200/1000 výšky minimálně 
60 mm nad chodníkem, aby sloužili jako vodící linie. V místě pro přecházení a v místě spojeného 
samostatného sjezdu k domu č. p. 104 a č. p. 112 je použit betonový obrubník 150/150/1000 výšky 
20 mm, opět s přechodovými dílci mezi klasickým obrubníkem. Součástí stavebního objektu je také 
vybudování dvou stání pro autobus v autobusové zastávce. 
Dále dojde k vybudování jednoho podélného stání, která bude z dlažby a od vozovky silnice III. 
třídy bude odděleno přejízdným obrubníkem 150/150/1000 výšky 20 mm. 
Všechny obrubníky a dílce pro nástupiště a zastávky budou zhotoveny z minimální třídy betonu 
C35/45 XF4 (pro prostředí značně nasycené vodou s rozmrazovacími prostředky), lože obrubníků 
bude zhotoveno z betonu minimální třídy C25/30 XF2 + XD1 (pro prostředí mírně nasycené vodou 
s rozmrazovacími prostředky + středně mokré, vlhké) dle TKP 18 Betonové konstrukce a mosty 
z roku 2016. Lože bude mít minimální tloušťku 100 mm.  
V rámci stavebního objektu dojde k úpravě stávající křižovatky a k vybudování 2 nástupních hran 
autobusové zastávky Zbýšov. Tato úprava spočívá zejména v úpravě velikosti stávajícího ostrůvku 
a vytvoření pouze jedné stykové křižovatky silnic III/4179 a III/4164 oproti stávajícímu stavu, kde 
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okolo ostrůvku byly tři stykové křižovatky. Ze zbylé „větve“ z původní úrovňové křižovatky byla 
navržena autobusová zastávka. Tato zastávka je od silnic II/4179 a III/4164 oddělena pomocí 
přejízdných obrubníků výšky 20 mm. Nástupní hrany jsou dlouhé 13 m. Přístup k nástupním 
hranám je pomocí míst pro přecházení, která jsou pro každou nástupní hranu zvlášť přes silnici 
III/4164. Místo pro přecházení je navrženo v rozporu s vyhláškou 398/2009 Sb., avšak toto řešení 
je díky nízkým intenzitám vozidel a chodců výrazně bezpečnější řešení, než vyhláškou 
požadovaný přechod. Nejedná se zde o přestupní uzel, tak je tento způsob přístupu k zastávkám 
vhodný. Pro oba směry jsou vybudovány v rámci SO 701 nové přístřešky, které se nachází 
v blízkosti signálního pásu pro nástup do předních dveří. 
Na stávajícím ostrůvku dojde, díky jeho úpravě, ke kácení 4 ks stromů (bříza, lípa a 2 ovocné 
stromy, které zřejmě nebudou vyžadovat, díky svým rozměrům, povolení ke kácení). Stávající 
stromy mezi vozovkou a vodotečí jsou naopak stavbou více ochráněni, neboť dochází k odsunu 
vozovky dále (cca 2 m) od těchto stromů. 
 
SO 103 – OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Jedná se o opravu místních komunikací v křižovatce se silnicí III/4179 u obecního úřadu. Jedná se 
zde o kompletní konstrukci vozovky z asfaltových vrstev.  
 
SO 111 – OPRAVA SILNICE III/4179 

V rámci tohoto objektu se jedná zejména o zapravení stávajícího povrchu po vybudování 
obrubníku v rámci SO 101 a také je zde obsaženo rozšíření vozovky u obecního úřadu pro 
možnost zajíždění návěsových souprav do areálu zemědělského družstva.  
V rámci stavebního objektu jsou vybudovány nové uliční vpusti.  
 
SO 112 – OPRAVA SILNICE III/4164 

Zásadní částí tohoto stavebního objektu je geometrická změna stávajícího ostrůvku, viz SO 102. 
Stávající ostrůvek tvoří nepřehlednou křižovatku s problematickým určení předností jízdy. Nově je 
tento ostrůvek zmenšen a nachází se na něm jedna nástupní hrana, jak je patrné z koordinační 
situace. Vzhledem ke sčítání dopravy, kde po každém rameni křižovatky projíždí přibližně 1000 
vozidel za den, je toto uspořádání možné a nově navržená změna s uspořádáním křižovatky je 
vhodná. Součástí této úpravy je vybudování pojížděného prstence z žulových kostek. 
Všechny obrubníky budou zhotoveny z minimální třídy betonu C35/45 XF4 (pro prostředí značně 
nasycené vodou s rozmrazovacími prostředky), lože obrubníků bude zhotoveno z betonu 
minimální třídy C25/30 XF2 + XD1 (pro prostředí mírně nasycené vodou s rozmrazovacími 
prostředky + středně mokré, vlhké) dle TKP 18 Betonové konstrukce a mosty z roku 2016. Lože 
bude mít minimální tloušťku 100 mm.  
 
SO 401 – PŘELOŽKA SLOUPU VO 

Díky rozšíření v křižovatce u obecního úřadu je nutné přesunou stávající sloup veřejného osvětlení 
o cca 1 m směrem od vozovky. 
 
SO 701 – PŘÍSTŘEŠEK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

V rámci stavby jsou navrženy přístřešky s bočnicemi v délce 3 modulů pro každý směr, viz 
obrázek. V přístřešku bude zřízena lavička pro sednutí. Popis čekárny:  3 moduly, s bočnicemi. 
Konstrukce žárově zinkovaná a následně lakovaná dle RAL vypalovanou práškovou barvou. Svislé 
výplně z bezpečnostního lepeného planibel skla VSG55.2 tl. 10 mm, střecha z kaleného lepeného 
planibel (kouřového) skla VSG ESG55.2.PB tl. 10 mm. Lavička s opěradlem přes tři moduly 
upevněná na zadních stojinách pro snadnou údržbu, opěradlo brání opření cestujících o výplně.  

 

Stavební úřad Městského úřadu Slavkov u Brna, jako speciální stavební úřad pověřený výkonem 
působnosti speciálního stavebního úřadu podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 



 

Č.j.: SU/101429-18/ 22745-2018/Hor 4 
 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací 
s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnosti 
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, v souladu s ust. § 16 odst. 1 zákona 
o pozemních komunikacích, a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a na 
základě tohoto přezkoumání vydává podle ust. § 122 odst. 3 stavebního zákona a ust. § 18i 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s § 94m odst. 1 stavebního 
zákona zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a 
současně nařizuje, v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona, k projednání žádosti veřejné 
ústní jednání na den 

 

14.02.2019 (čtvrtek) v 9:00 hodin  

se schůzkou pozvaných v Kinosále obce Zbýšov, Zbýšov 8.  

 

Okruh účastníků, dotčených orgánů a ostatních 

Speciální stavební úřad v souladu s ust. § 94k stavebního zákona stanovil okruh účastníků řízení 
následovně, toto právní postavení náleží: 
stavebníku a zároveň obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

 Obec Zbýšov, IČ 00542440, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice u Slavkova, 

 

vlastníkovi stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem a nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 

 pozemky KN parc. č. 186 (ostatní plocha) a parc. č. 253 (ostatní plocha) v k. ú. Zbýšov – 
vlastnické právo Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 
602 00 Brno, hospodaření se svěřeným majetkem kraje vykonává, Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, Žerotínovo 
náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, 

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

 pozemky KN parc. č. 186 (ostatní plocha), parc. č. 253 (ostatní plocha), parc. č. 526 
(ostatní plocha), parc. č.  184 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 185 (ostatní plocha), 
parc. č. 195/1 (ostatní plocha) a parc. č. 406/1 (ostatní plocha), vše v k. ú. Zbýšov – věcná 
břemena pro GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, 

 pozemky KN parc.č. 186 (ostatní plocha), parc.č. 253 (ostatní plocha), parc.č. 526 (ostatní 
plocha), parc.č. 406/1 (ostatní plocha), parc.č. 195/1 (ostatní plocha) a parc.č. 184 
(zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Zbýšov – věcná břemena pro E.ON Distribuce, 
a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, 

 
osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno; v řízení 
s velkým počtem účastníků se účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona,  
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 pozemky parc.č. 518, 520, 404/1, 611, 469, 465, 463, 462, 461, 458, 455, 452, 450, 447, 
444, 440, 437, 432, 429, 426, 423, 420, 417, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 
406/2, 317, 316, 315, 314, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 259, 256, 254, 251, 248, 245, 
242, 239, 236, 232, 227/2, 227/1, 225, 222, 219, 216, 213, 210, 196, 195/3, 195/2, 194, 
193, 191, 190 a 188, vše v k. ú. Zbýšov, 

 
vlastníkům sítí technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a dalším subjektům, kteří mohou být 
prováděním stavby přímo dotčeni, stanoveným podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, 
130 00, 

 E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,  

 Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., IČ 49454587, Brněnská 410/13, 68201 Vyškov, 

 GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

 Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 
70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, 

 
okruh příslušných dotčených orgánů byl vymezen následovně, 
 

 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČ 75151499, Územní odbor Vyškov, 
Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, 682 11 Vyškov, 

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČ 70884099, Územní odbor Vyškov, 
Hasičská 425/2, 682 01, Vyškov,  

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČ 71009191, 
Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno, 

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

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

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělené veřejné osobní 
dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, 

 Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 

 

Do podkladů řízení mohou účastníci řízení a dotčené orgány nahlédnout v kanceláři Městského 
úřadu Slavkov u Brna, odboru - OSÚÚPŽP, oddělení silničně správní úřad, Palackého náměstí č.p. 
65, 684 01 Slavkov u Brna, v úřední dny pondělí a středa od 07:30 - 17:00 hod., popřípadě lze po 
telefonické dohodě sjednat jiný termín. 

 

Poučení: 

 
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, 
musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se 
k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené 
lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném 
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.  
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  
 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním 
a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou 
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 
se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.  
 
Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných 
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková 
námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad 
učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu 
vlastnických nebo jiných věcných práv. O podmínkách pro uplatňování námitek musí být účastníci 
řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ing. Hana Postránecká v. r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu, 
územního plánování a životního prostředí 
v.z. Ing. Richard Zukal 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

otisk razítka 
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Na úřední desce:  
MěÚ Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 
OÚ Zbýšov, Zbýšov č.p. 7, 683 52 Křenovice u Slavkova 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
 
 
 
Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
V elektronické podobě 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
 
 
 
 
Sejmuto  
dne: 
 
 
 
 
 
 

Příloha: 

- situace širších vztahů. 

 

Rozdělovník pro účastníky, zástupce a dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě: 

Účastníci řízení, zástupci: 

Obec Zbýšov, Zbýšov č.p. 7, 683 52 Křenovice u Slavkova, DS: OVM, 6idajpq 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 
č.p. 449, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, k3nk8e7 

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz 

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, 
qa7425t 
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Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p. 410, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, 
d4jumdj 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003, Nové Město, 110 00 
Praha 1, DS: PO, uccchjm 

 

Dotčené orgány: 

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

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

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847, Černá 
Pole, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36 

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

Drážní úřad, Wilsonova č.p. 300, Vinohrady, 110 00 Praha 1, DS: OVM, 5mjaatd 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685, Zábrdovice, 614 00 Brno 14, 
DS: OVM, ybiaiuv 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova č.p. 687, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: 
OVM, jydai6g 

 

Na vědomí: 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č.p. 4481, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 5ec62h6 

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova č.p. 1321, 
Husovice, 614 00 Brno 14, DS: PO_R, 5npzgmx 

KORDIS JMK,spol.s.r.o., Nové Sady č.p. 946, 602 00 Brno 2, DS: PO, gwpghss 

 


