
1/2019 

Městský úřad, odbor vnějších vztahů, poskytl dne 07.01.2019 a 16.01.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Zda zdejší správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako 

zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 

Zda zdejší správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní 

akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 

Zda zdejší správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílo či jinou písemností Petrem s Vojnarem ve 

výše uvedené věci. 

Jaký je počet obyvatel města k 31.12.2018. 

Poskytnutá informace: 

Zdejší správní orgán s touto osobou nijak nespolupracoval. To se týká jak Městského úřadu Slavkov u 

Brna, města Slavkov u Brna i Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, která organizuje 

většinu městských kulturních akcí. Počet obyvatel k uvedenému datu činil 6400.  

 

2/2019 

Městský úřad, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních 

agend, poskytl dne 17.01.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Počet přestupků řešených odborem dopravních a správních agend MěÚ Slavkov u Brna týkajících se 

porušení zákona č. 361/2000 Sb. za roky 2015,2016,2017 a 2018 jednotlivě po létech a to v následující 

podobě: 

Počet přestupků za výše uvedené roky jednotlivě, po létech vyřešené uložením sankce. 

Počet přestupků za uvedené roky jednotlivě po létech ukončených zastavením řízení z důvodu jiných než 

je zánik odpovědnosti za přestupek. 

Počet přestupků za uvedené roky jednotlivě po létech, kdy došlo k zastavení řízení zánikem odpovědnosti 

za přestupek. 

Dále také žádám o uvedení jmenného seznamu zaměstnanců odboru dopravně správních agend, kteří 

zpracovávali agendu týkající se porušení zákona č. 361/2000 Sb. za roky 2015,2016,2017 a 2018 spolu 

s informací o mzdě, kterou pobírají, a to základní hrubou mzdu, rozdělenou na základní tarifní plat a 

nenárokovou složku platu. Také žádám o informaci na základě jakých kritérií a v jaké výše (rozsah 

minimální a maximální částky) je udělována tato nenároková složka obecně. Dále také žádám o informaci 

v jaké výše (rozsah minimální a maximální částky) je udělována tato nenároková složka platu v závislosti 

na počtu zpracovaných a uzavřených případů týkajících se porušení zákona č. 361/2000 Sb. jednotlivým 

pracovníkům odboru za roky 2015,2016,2017, 2018. 

Poskytnutá informace: 

Jmenný seznam zaměstnanců oddělení dopravně správních agend Městského úřadu Slavkov u Brna, kteří 

zpracovávali agendu týkající se porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů byl zaslán žadateli. Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

v rozsahu informací o platech konkrétních zaměstnanců. Žadatel byl v rozsahu kritérií pro nenárokovou 

složku platu odkázán na směrnici úřadu pro řízení pracovního výkonu. Tato složka se neodvíjí od počtu  

zpracovaných případů, ale představuje hodnocení kvality práce toho kterého zaměstnance jako takové a je 

tvořena mimo jiné i z plnění úkolů vedoucího. Konkrétní výše odměny představuje osobní údaj každého 

zaměstnance. Pro loňský rok činila nenároková složka obecně (od 01.01.2018 do 31.12.2018) nula Kč – 

5350,-Kč.  

3/2019 



Městský úřad, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 22.01.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná informace: 

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr stavebních 

projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů 

Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či 

rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let 

a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 

U těchto projektů prosím uveďte: 

                                         -název projekt 

                                         -popis projektu 

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 

                                         -finanční rozpočet projektu 

                                         -plánovaný termín započetí projektu 

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 

 

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím 

dle bodů uvedených výše. 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byly zaslány tyto dokumenty: plánované investiční akce města v tomto roce s přesahem u 

některých projektů do příštího roku, program rozvoje obce, kde jsou vedeny všechny plánované projekty 

města na delší období, schválený rozpočet města odboru správy majetku, investic a rozvoje na rok 2019. 

4/2019 

Městský úřad, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 05.02.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

1.           Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního 

sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří 

„předzahrádky“? 

Poskytnutá informace: 

Povinný subjekt nevydal žádný výše uvedený metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v 

umístění reklamního sdělení. 

 

Požadovaná informace: 

2.           Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, 

respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“ vyznačena, 

nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu? 

Poskytnutá informace: 

Viz odpověď na otázku č. 1. 

 

Požadovaná informace: 

3.           Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, 

respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či 

více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení některého ze 

závazných právních předpisů, či nikoli? 

Poskytnutá informace: 



Správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů by mohlo být zahájeno za splnění 

zákonem stanovených požadavků a bylo by vedeno tím kterým orgánem příslušným k projednávání věci, 

byly-li by naplněny zákonem předpokládané požadavky. Správní řízení lze vést pouze na základě zákona a 

v jeho mezích. 

 

Požadovaná informace: 

4.           Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora 

uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání spatřuje 

znaky správního deliktu či přestupku. 

Poskytnutá informace: 

V případě, že by byly naplněny znaky přestupku, pozn. pojem správní delikt nahrazen s účinností od 

01.07.2017 jednotným pojmem přestupek, postupoval by příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5/2019 

Městská policie Slavkov u Brna poskytla dne 15.02.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Veškerá smluvní dokumentace (smlouvy, dodatky, přílohy apod.) k silničním rychloměrům (mobilním i 

stacionárním), které zdejší úřad, resp. obec nebo obecní policie či obecní společnost provozuje nebo 

provozovala, a to ať už se jedná o smlouvy kupní, servisní, smlouvy o dílo, smlouvy nájemní atp. Žádost 

se vztahuje jak na dokumenty aktuálně platné a účinné, tak na dokumenty platné a účinné v minulosti 

nebo dokumenty, které platnosti a účinnost teprve nabydou, pokud jimi již v současné době povinný 

subjekt disponuje.  

Poskytnutá informace: 

Žadateli byly zaslány požadované kopie smluvních dokumentů – servisní smlouvy a smlouva o dílo 

k úsekovému měření rychlosti ve Slavkově u Brna. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti v rozsahu osobních údajů.  

 

6/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 

poskytl dne 17.04.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Kolik domovních čistíren odpadních vod zdejší úřad povolil v roce 2018. Kolik z nich bylo povoleno 

ohlášením a kolik ve vodoprávním řízení.  

Poskytnutá informace: 

V roce 2018 povolil zdejší úřad jednu stavbu ČOV ve vodoprávním řízení s vypouštěním odpadních vod 

do vod povrchových.  

7/2019 

Městská policie Slavkov u Brna poskytla dne 12.04.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 



Informace o systému, který automaticky měří rychlosti vozidel, jak je popsané např. v článku 

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/usekove-mereni-v-brne.A161205_2290588_brno-zpravy_vh 

 a) Je softwarový kód systému (či systémů), který měření provádí a vyhodnocuje, veřejně dostupný? 

 b) Byl tento systém poptáván ve veřejné zakázce? Pokud ano, prosím o zpřístupnění zadávací 

dokumentace. 

 c) Existuje nějaký systém auditu softwarového kódu tohoto systému? Pokud ano, jaký? 

 d) Existuje veřejně dostupný popis funkčnosti tohoto softwaru? (Veřejný např. na vyžádání). 

 e) Kdo je dodavatelem tohoto systému? 

 f) Je možné získat smlouvu na tento systém? 

 g) Kde běží daný software - na vašich serverech, na serveru dodavatele, na serverech třetí osoby? 

 h) Kdo je oprávněn dělat změny v daném software? 

Poskytnutá informace: 

1.    Na vývoji algoritmů a softwaru žádná (tedy ani od Visegrad Fund) dotace ani veřejná podpora čerpána 
nebyla, vývoj byl a e financován výhradně z vlastních zdrojů výrobce.  

2.      Dodavatelem úsekového měřiči rychlosti a Software DSA agenda je společnost DOSIP Servis, s.r.o. 
Úsekový měřič rychlosti a Software DSA agenda byl poptán ve veřejné nabídce, konečně informace 
jsou dohledatelné na stránkách města. Veškeré relevantní smlouvy jsou zveřejněny v centrální 
evidenci smluv. Software DSA agenda je nainstalován výhradně na serverech města Slavkov, na 
kterých se také nacházejí veškerá data, která zpracovává. 

3.      Software instalovaný v rámci dodávky úsekového měřiče rychlosti a Software DSA agenda jsou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) a jsou jako autorská díla 
chráněny. Pokud se tedy termínem „veřejně přístupný“ rozumí to, že nejsou chráněna jako autorské 
dílo, pak veřejně přístupná nejsou. Veřejně dostupný popis funkčnosti měřiče a Softwaru DSA 
agenda je umístěn na stránkách dodavatele a jeho reklamních a propagačních materiálech. Pokud 
máte veřejně dostupným popisem na mysli popis zdrojového kódu apod., tak ten z výše uvedených 
důvodů logicky veřejně přístupný není a jeho veřejná přístupnost by byla problematická i s ohledem 
na bezpečnost dat, která software zpracovává. Provádět změny v Software DSA agenda anebo 
software v úsekovém měřiči rychlosti je standardně oprávněn pouze výrobce, anebo jím pověřené 
osoby, důvodem je nejen výše uvedené, ale i povinnosti dané ČMI. 

4.      Úsekový měřič rychlosti (jako celek, včetně software) je certifikován ČMI. Software DSA agenda 
dodržuje národní standard a při instalaci prochází penetračním testem. 

  
8/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 

poskytl dne 10.04.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Je schválena výstavba bytových domů na pozemku č. 1087 v k.ú. Slavkov u Brna? 

Poskytnutá informace: 

Na základě podané žádosti dne 31.08.2018 společností MCG DEV Slavkov a.s., IČ 06404219, Lidická č.p. 

2030, 602 00 Brno o vydání územního rozhodnutí bylo dne 12.12.2018 vydáno rozhodnutí č. 140/2018 o 

umístění stavby: Bytový dům A,B,C,D vč. zpevněných ploch, ploch zeleně, oplocení, venkovního 

parkoviště a úpravy pozemní komunikace, vč. 9+7 parkovacích stání, přípojek inž. sítí a přeložky kabelu 

CETIN na ul. Slovanská ve Slavkově u Brna na pozemcích parc.č. 1805/1, 1806, 1807, 1808, 1809/3, 

1810, 1811, 2020/3, 2022/2, 2023, 2026/1, 3789 v k.ú. Slavkov u Brna pod č.j. SU/76953-18/19377-

2018/Post, které nabylo právní moci dne 17.02.219.  

 

V bytovém domě bude 44 bytů a 3 studia.  Počet stání v podzemních garážích bude 28 a 24 stání bude na 

venkovním stání na pozemku stavebníka a 1 imobilní místo. 

 



9/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje, oddělení správy majetku, 

poskytl dne 12.06.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Poskytnutí veškerých podrobných pokladů, na základě kterých bylo zahájeno jednání k výpovědi nájemní 

smlouvy č.j: IR/44506-19/10835-2019/Ch, která je adresována k rukám Martiny Mikuláškové, 

bytem……… 

Poskytnutá informace:  

 Žadateli byla zaslána důvodová zpráva z 24. schůze rady města  konané dne 27.5.2019 včetně výpisu   

usnesení. Další informace v písemné podobě zdejší úřad neeviduje.  

 

10/2019 

Městský úřad, odbor správních činností a živnostenského úřadu, poskytl dne 17.06.2019 žadateli 

tyto informace: 

 

Požadovaná infomrace: 

1. V případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, 

kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na 

místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, 

který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či 

subjektu, který je uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)? 

2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového vozidla, či 

po provozovateli motorového vozidla? 

3. Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem 

motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například 

www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1000 

přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš 

správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje? 

4. Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno proti 

majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla? 

5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. 

přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z 

uvedených rozhodnutí? 

Poskytnutá infomrace: 

K bodu 5 podané žádosti bylo žadateli sděleno, že pravomocných a vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. 

přestupků provozovatele vozidla bylo vydáno 250, prlměrná sankce činí 1646,-Kč, celkový příjem za 

uložené pokuty činí 411500,-Kč.  

V bodech 1,2,3 a 4 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  

 

11/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 14.06.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná informace: 

Kompletní zápis tajemníka komise o průběhu konkurzního řízení na ředitele Základní školy Komenského 

Slavkov u Brna, příspěvková organizace.  

Usnesení rady města ve věci 458/25/RM/2019 z 25. schůze, která se konala dne 10. 6. 2019 (včetně zápisu 

z 2. jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 



Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace ze dne 3. 6. 2019, jenž by měl být 

přílohou tohoto usnesení)  

Poskytnutá informace: 

Žadateli byly zaslány tyto dokumenty: 

1. Zápis z 1. zasedání konkurzní komise 

2. Zápis z 2. zasedání konkurzní komise, včetně výsledného pořadí uchazečů a hlasovacích lístků 

3. Usnesení Rady města Slavkov u Brna ve věci 458/25/RM/2019 ze dne 10.06.2019. 

Osobní údaje fyzických osob v rozsahu vlastnoručních podpisů, data narození a adresy trvalého pobytu 

těchto osob byly z důvodu ochrany osobních údajů těchto osob anonymizovány. O této anonymizaci bylo 

vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  

 

12/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 17.06.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná informace: 

Zápis z jednání 25. schůze Rady města Slavkov u Brna z 10.6.2019.  

Poskytnutá informace:  

Požadovaná infomrace byla žadateli poskynuta. V rozsahu osobních údajů třetích fyzických osob bylo 

vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  

 

13/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 17.06.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná informace: 

Dokumenty související s konkurzem na místo ředitele ZŠ Komenského Slavkov, který proběhl v letošním 

roce – jednání konkurzní komise a rady města k tomuto bodu.  

Poskytnutá informace:  

Žadateli byl poskytnut zápis z 1. a 2. zasedání konkurzní komise a zápis z jednání 25. schůze Rady města 

Slavkov u Brna ze dne 10.06.2019.  

 

14/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 03.07.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná informace: 

Audiozáznam z 6. zasedání zastupitlstva města konaného 10.6. 2019.   

Poskytnutá informace:  

Požadované infomrace byly žadateli poskytnuty.  

 

15/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 15.07.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná informace: 

Ustanovení zákona či jiného právního předpisu, které dává členům Rady města (těm, kteří nebyli členy 

konkurzní komise) pravomoc vyžádat si Koncepci vedení a rozvoje školy, tedy dokument vytvořený autory 

pouze za účelem konkurzního řízení na ředitele ZŠ, na který se vztahuje mlčenlivost dle 6. odstavce v 



„Zápisu z 1. jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace“ ze dne 06.05.2019. Konkrétně právní 

předpis, na základě kterého si pan radní Eliáš, dle svého vyjádření na mimořádném zasedání zastupitelstva 

dne 03.07.2019, vyžádal již zmíněnou koncepci včetně dalších materiálů z konkurzního řízení. 

Podepsaný souhlas autorů obou koncepcí (jmenovitě Mgr. Soukopa a Mgr. Křivánkové) s šířením a 

poskytováním koncepce třetím osobám.  

Poskytnutá informace:  

Na základě ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), v platném znění, 

vykonává rada města vůči městem zřízeným právnickým osobám úkoly zřizovatele podle zvláštních 

předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce. Dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění,  

obec zřizuje školy a školská zařízení mj. jako příspěvkové organizace.  Členové rady města tak při 

rozhodování o jmenování ředitelem příspěvkové organizace základní školy plnili funkci zřizovatele dle 

zákona o obcích. Koncepce byla použita pro výkon funkce člena rady města jakožto zřizovatele. Nutno 

upozornit, že i při výkonu funkce se na člena rady města vztahuje právní úprava ochrany osobních a 

osobnostních práv třetích osob, to se týká např. zpracovávání koncepce nebo jejího zveřejňování třetím 

osobám. 

Podepsaný souhlas Mgr. Soukopa a Mgr. Křivánkové se šířením a poskytování koncepce třetím osobám 

Městský úřad Slavkov u Brna neeviduje. Tento souhlas není povinnou obsahovou náležitostí koncepce. 

 

16/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 14.08.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná a poskytnutá informace: 

Za období od 1.9.2017 do 31.5.2018 infomrace o těchto skutečnostech: 

1. Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle § 17 bylo u 

zdejšího úřadu podáno.  2 

2. V kolika případech úřad vyžádal infomrace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisí podle § 17 odst. 1 

písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. 4 

3. V kolika případech úřad vyžádal doklad o provedení kontroroly podle § 17 odst. 1 písm. h. 2 

4. V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zalsáno upozornění s poučení dle § 17 odst. 

2. 1 

5. V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 

17 odst. 2. 1 

a. v kolika případech byla kontrola ohlášena předem, poskytnutí anonymizované verze ohlášení kotroly 

provozovateli 1 + poskytnutí anonymizovaného oznámení o kontrole 

b. ve všech případech provedených kontrol poskytnutí anonymizované verze protokolu o kontrole ve 

smyslui § 9 písm. f) a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a to jednotlivě ke každé provedené kontrole 

1 + poskytnutí anonymizovaného zázmamu o kontrole 

6. Kolik bylo uloženo pokud, v jaké výši (jednotlivě) a na zákaldě jakých skutkových podstat přestupků 

uvedených v § 23. 0 

 

17/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 26.08.2019 

žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 



Poskytnutí všech podaných nabídek společností Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 

Hradec Králové, IČ: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 987, 500 02 Hradec 

Králové, IČ: 26007177 ve věcech veřejných zakázek bez ohledu na skutečnost, zda byla následně s některým 

z uvedených subjketů uzavřena smlouva či nikoliv. Poskytnutí v anonymizované formě.  

Poskytnutá informace:  

Povinný subjekt neobrželo žádné požadované nabídky.  

 

18/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 

poskytl dne 02.10.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Informace oohledně aktivních správnů technické infrastruktury na území ORP Slavkov u Brna formou 

seznamu ve strojově čitelném formátu.  

Poskytnutá informace:  

kat. území VELEŠOVICE 

Obce Velešovice, Velešovice 152, 683 01 Rousínov u Vyškova 

 IČO 00292419 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

itself s.r.o., Pálavské Náměstí 4343/11, 628 00 Brno 28 

IČ 18826016,  

ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 

IČ: 614 59 445  

kat. území VÁŽANY NAD LITAVOU 

Obce Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ 00 368 725 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

ČEPS, a. s., Elektrárenská č. p. 774, 101 52 Praha 10,  

IČO 25702556 

kat. území MILEŠOVICE 

Obce Milešovice, Milešovice 68, 683 54 Otnice 



IČ 00292052 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

ČEPS, a. s., Elektrárenská č. p. 774, 101 52 Praha 10,  

IČO 25702556 

kat. území ŠARATICE 

Obce Šaratice, Náves 83, 683 52 Šaratice,  

IČ 00292346 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

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

IČ: 04084063 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

LITAVA, dobrovolný svazek obcí, IČ 00292346,Náves č. 83, 683 52 Šaratice,  

IČ 00292346 

ČEPS, a. s., Elektrárenská č. p. 774, 101 52 Praha 10,  

IČO 25702556 

kat. území BOŠOVICE 

Obec Bošovice, Náves 291, 683 55 Bošovice 

IČ: 00291650 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 

IČ: 64949681 

kat. území LOVČIČKY 

Obce Lovčičky, Lovčičky 148, 683 54 Otnice 

IČ 00291994 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 



IČ: 27935311 

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

IČ: 04084063 

ČEPS, a. s., Elektrárenská č. p. 774, 101 52 Praha 10,  

IČO 25702556 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 

IČ: 64949681 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

kat. území OTNICE 

Obec Otnice, Dědina 4789. 683 54 Otnice 

IČ: 00292206 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

ČEPS, a. s., Elektrárenská č. p. 774, 101 52 Praha 10,  

IČO 25702556 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 

IČ: 64949681 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

kat. území HODĚJICE 

Obec Hodějice, Hodějice č.p.41, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 00291773 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 

IČ: 25307762 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00  Olomouc 

IČ: 25374311 

DSO Ligary, Hodějice č.p. 41, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 72022418 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343, Židenice, 628 00 Brno 28 

IČ: 18826016 

ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 

IČ: 614 59 445  



kat. území HERŠPICE 

Obec Heršpice, Heršpice č.p. 91, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 00542458 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o., Rostislavova č.p. 528, 683 23 Ivanovice na Hané 

IČ: 25595652  

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

IČ: 04084063 

DSO Ligary, Hodějice č.p. 41, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 72022418 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

kat.  území NĚMČANY 

Obec Němčany, Němčany č.p. 145, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 00292109 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

DSO Ligary, Hodějice č.p. 41, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 72022418 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

ČEPS, a. s., Elektrárenská č. p. 774, 101 52 Praha 10,  

IČO 25702556 

kat. území KOBEŘICE U BRNA 

Obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 00368717 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

kat.  území NÍŽKOVICE 

Obec Nížkovice, Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 00292168 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 



IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

DSO Ligary, Hodějice č.p. 41, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 72022418 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

kat. území HOLUBICE 

Obec Holubice, Holubice č.p. 61, 683 51 Holubice 

IČ: 00542423 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00  Olomouc 

IČ: 25374311 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343, Židenice, 628 00 Brno 28 

IČ: 18826016 

Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3 

IČ: 26207842 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 

IČ: 64949681 

Vodafone Czech Republik a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00  Praha5 

IČ: 25788001 

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 211/1, 169 00  Praha 6 – Břevnov 

IČ: 24738875 

Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36a, 186 00  Praha 8-Karlín 

IČ: 28175492 

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00      Praha 4 

IČ: 44797320 

ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 

IČ: 614 59 445  

kat. území ZBÝŠOV 

Obec Zbýšov, Zbýšov č.p. 7, 683 52 Křenovice u Slavkova 

IČ 00542440 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

Litava, dobrovolný svazek obcí, IČ 75103061, Náves č.p. 83, Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova 

ČD - Telematika a.s., IČ 614 59 445, Pernerova č.p. 2819, Žižkov, 130 00 Praha 3 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

kat. území KŘENOVICE u SLAVKOVA  

Obec Křenovice, Školní č.p. 535, 683 52 Křenovice u Slavkova 

IČ 00291943, 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČ 614 59 445 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

kat. území HRUŠKY U BRNA 

Obec Hrušky u Brna, 166, 683 53 Hrušky u Brna 

IČ: 00372102 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

ČEPS, a. s., Elektrárenská č. p. 774, 101 52 Praha 10,  

IČO 25702556 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

kat. území HOSTĚRÁDKY REŠOV 

Obec Hostěrádky Rešov, Hostěrádky 122, 683 53 Hostěrádky Rešov 

IČ: 00372081 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 



kat. území SLAVKOV U BRNA 

Město Slavkov u Brna, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna  

IČ: 0292311 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

IČ: 28085400 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

IČ: 27935311 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov 

IČ: 49454587 

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

IČ: 04084063 

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00  Olomouc 

IČ: 25374311 

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. , Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice 

IČ: 26900696 

ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 

IČ: 614 59 445  

ČEPS, a. s., Elektrárenská č. p. 774, 101 52 Praha 10,  

IČO 25702556 

 

19/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 09.10.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná informace: 

Podle jakého zákona a paragrafu anonimizuje povinný subjekt zápis z jednání zastupitelstva ze dne 9.9.2019, 

který je umístěn na internetu.  

Poskytnutá informace:  

Byla provedena oprava zveřejněného zápisu z jednání zastupitelstva města ze dne 09.09.2019, který je 

umístěn na webových stránkách města. V původně zveřejněném zápisu totiž došlo k chybě v anonymizaci 

osobních údajů fyzických osob. Oprava byla provedena v tom rozsahu, že osobní údaje fyzických osob, 

které zejména podaly žádost, podnět, na jednání aktivně vystoupily, osob zastávajících veřejné funkce nebo 

osob při výkonu zaměstnání není třeba v souladu, že zasedání zastupitelstva je veřejné (§ 93 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění), anonymizovat. Jedná se totiž o osoby, které se jednání z titulu 

své funkce nebo své činnosti na jednání zasedání aktivně účastní. 

Anonymizována po opravě zůstala pouze bydliště fyzických osob uvedených v bodě č. 17 a 18 v 

záležitostech výkupu pozemků, jelikož tyto jsou údaji potřebnými zejména pro následné vyhotovení 

smluvních dokumentů, nikoliv primárně pro rozhodování zastupitelstva města. 

Odkaz na opravený zápis je: http://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/10/Zápis-

8_ZM_9.9.2019-2.pdf 

Anonymizace zápisu z jednání zastupitelstva města probíhá zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů (zejm. § 3, § 5, § 25, § 32), a vychází též ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(zejm. § 16, § 93, § 95). 

 

20/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 29.10.2019 

žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 



1) Jaký má město konkrétní budoucí záměr s pozemky nacházejícími se v Rozvojové zóně JIH II zakreslené 

v aktuálním územním plánu. 

2) Zda již má pro tyto plány investory, popřípadě jaké objekty město zamýšlí v této zóně zřídit či povolit 

k výstavbě. 

Poskytnutá informace:  

1) Město Slavkov u Brna nemá konkrétní záměr s pozemky parc. č. 4789 a parc. č. 4809, oba orná půda v 

k.ú. Slavkov u Brna zapsány na LV č. 1334. Dané pozemky se nachází dle platného územního plánu v 

průmyslové zóně v sousedním vlastnictví s pozemky města. 

2) Vzhledem k tomu, že město Slavkov u Brna nemá konkrétní záměr na výše citovaných nemovitostí, 

nemá tudíž žádné investory, ani objekty, které by v této lokalitě zřídilo. 

 

 

21/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 

poskytl dne 31.10.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z nálezové 

databáze ochrany přírody, územně analytických podkladů, hodnot v území, limitů v území či vlastních 

průzkumů? 

Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databéze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)? 

Jaký přihlašovací údaj (loginú má odbor životního prostředí do této databáze? Heslo nepožaduji. 

Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých 

s ochranou přírody apod.)? 

Poskytnutá informace:  

Městský úřad Slavkov u Brna, oddělení životního prostředí, sděluje, že při vydávání koordinačních 

stanovisek pro stavební záměry vychází z nálezové databáze ochrany přírody, územně analytických 

podkladů, hodnot v území, limitů v území a vlastních průzkumů. Správní orgán má přístup do Náležitostí 

databáze ochrany přírody od roku 2019, přihlašuje se pod přihlašovacím údajem 

nikola.ostrizkova_meuslavkov.cz. Přístup do Národní databáze OP odbor nepoužívá.  

 

 

22/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 

poskytl dne 18.11.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadované a poskytnuté informace: 

… z veřejných zdrojů jsem se dozvěděl, že společnost Goodman Czech republik, s.r.o. plánuje 
výstavbu Logistického centra Holubice, v katastru obce Holubice. Proto bych chtěl vědět 
následující:  
 

a) Jaký je celkový záměr projektu, včetně aktuální vizualizace 

Celkový záměr projektu je vybudování logistického centra „Holubice logistics centre“, které se bude skládat 
ze tří halových objektů (jako hlavní část stavby) sloužících pro skladování a distribuci zboží, pro lehkou 
nerušící výrobu (třídění a balení zboží nebo ruční montáž výrobků z hotových součástek a jeho následném 
balení) a pro doprovodnou administrativu. V areálu logistického centra je předpokládáno 10 uživatelů – 
nájemců. Součástí záměru je také vybudování nové nebo úpravy stávající veřejné dopravní a technické 
infrastruktury.  

Záměr je rozdělen do tří samostatných etap:  



I. etapa - dopravní napojení 

Tato etapa se se skládá z těchto základních částí: 

- oprava a rozšíření silnice II/430 v délce cca 725 m, 

- rekonstrukce silnice II/383 v délce cca 630 m,  

- oprava silnice I/50 v místě napojení na silnici II/430 v délce cca 50 m.  

II. etapa - kanalizace 

Tato etapa se se skládá z těchto částí: 

- kanalizace splašková – DN 250 v celkové délce cca 852 m, 

- kanalizace dešťová – DN 300 v celkové délce cca 962 m.  

III. etapa – areál HLC 

Tato etapa se skládá ze tří halových objektů (jako hlavní část stavby) a z dalších stavebních a inženýrských 
objektů, areálové technické infrastruktury a technologických zařízení. Tato etapa je situována do areálu o 
celkové ploše 165 006 m2 (z toho zastavěné plochy budou na 71 589 m2, zpevněné plochy budou na 
49 502 m2 a zelené plochy budou na 43 915 m2).   

Jednotlivé halové objekty jsou navrženy:  

- halový objekt SO 01 (objekt uprostřed areálu) o max. půdorysných rozměrech 157,16 x 85,16 m a 
o výšce atiky ploché střechy 13,0 m nad úrovní podlahy přízemí,  

- halový objekt SO 02 (objekt při severní straně areálu) o max. půdorysných rozměrech 121,16 x 
97,16 m a o výšce atiky ploché střechy 9,0 m nad úrovní podlahy přízemí, 

- halový objekt SO 03 (objekt při západní straně areálu) o max. půdorysných rozměrech 313,16 x 
145,16 m a o výšce atiky ploché střechy 15,0 m nad úrovní podlahy přízemí.  

V rámci záměru logistického centra bude také samostatná etapa pro zajištění pitné vody.  

Stavební úřad Městského úřadu Slavkov u Brna nemá k dispozici vizualizaci záměru.  
 
b) Zda-li  součástí  řízení je zkoumání vlivu na životní prostředí, pokud ano s jakými výsledky. 

Součástí územních řízení není a nebude posuzování vlivu na životní prostředí. Ve věci stavby „Holubice 
logistics centre“ bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí, Žerotínovo 
náměstí 3, 601 82 Brno, ve zjišťovacím řízení, vydáno rozhodnutí ze dne 13.12.2017 pod č.j.: JMK 
178977/2017, že předmětná stavba jako celek nemá významný vliv na životní prostředí a nebude 
posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 
c) Zda-li součástí  řízení je zkoumání vlivu na dopravní situaci okolních komunikací, zejména 

situace na silnici 430 a exitu číslo 210 v obou směrech na dálnici D1 (E50). 

Součástí územního řízení na I. etapu - dopravní napojení byl v nutném rozsahu zkoumán vliv na dopravní 

situaci okolních komunikací. V rámci přípravy záměru žadatel posoudil dopad záměru na dopravní situaci 

v okolí (žadatel zajistil dva dopravní průzkumy – směrové sčítání dopravy v lokalitě Holubice na 

křižovatce II/430 x I/50 a na křižovatce II/430 x II/383). V rámci stavby bude nutné provést technická 

opatření, která jsou součástí I. etapy - dopravní napojení, viz bod a) této písemnosti.  

V rámci územního řízení na I. etapu - dopravní napojení se stavební úřad podrobněji zabýval otázkou 

dostatečnosti úpravy křižovatky silnic I/50 a II/430 (současný stav křižovatky je nevyhovující) z důvodu 

záměrem vyvolaného zvýšení dopravního zatížení od provozu budoucího areálu. Žadatel doložil „Protokol 

pro posouzení kapacity podle TP188 – neřízené úrovňové křižovatky“ (kapacitní posouzení), dle kterého je 

výpočtem prokázáno, že kapacita upravené křižovatky vyhovuje normě: v prostoru upravené křižovatky 

bude úroveň kvality dopravy na silnici II/430 stupně A a na silnici I/50 stupně C. Protokol vypracoval 

autorizovaný inženýr pro městské inženýrství. Bylo tak prokázáno, že úprava křižovatky je pro budoucí 

provoz areálu dostatečná.  



Dopravní situace na dálnici D1 (E50) nebyla nijak podrobně zkoumána, neboť takový požadavek nebyl 

nikým vznesen.  

d) Jaký je předpokládaný termín zahájení výstavby a doby výstavby.  

I. etapa - dopravní napojení 

Dle dokumentace předložené k územnímu řízení byl předpokládaný termín zahájení výstavby této I. etapy 
stanoven na duben 2019, doba výstavby měla být 14 měsíců. Skutečný termín zahájení není v současné 
době znát, zahájení stavby může být až po vydání pravomocného stavebního povolení.  

II. etapa - kanalizace 

Dle dokumentace předložené k územnímu řízení byl předpokládaný termín zahájení výstavby této II. etapy 
stanoven na březen 2019, doba výstavby měla být 9 měsíců. Skutečný termín zahájení není v současné 
době znát, zahájení stavby může být až po vydání pravomocného stavebního povolení.  

III. etapa – areál HLC 

Dle dokumentace předložené k územnímu řízení byl předpokládaný termín zahájení výstavby této III. etapy 
stanoven na březen 2020, doba výstavby celé III. etapy měla být 45 měsíců. Skutečný termín zahájení není 
v současné době znát, zahájení stavby může být až po vydání pravomocného stavebního povolení.  

 

 

23/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 22.11.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná informace: 

Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí důvodové zprávy z 36. Schůze Rady města konané dne 

7.10.2019 pro usnesení č. 640/36/2019 a rovněž tak příslušnou diskuzi z Rady města k tomuto bodu. 

Poskytnutá informace:  

Žadateli byly zaslány tyto dokumenty: 

1. Zápis z Rady města Slavkov u Brna ve věci č. 640/36/RM/2019 ze dne 7.10.2019 

2. Návrh usnesení z 36. schůze Rady města ve věci č. 640/36/RM/2019 ze dne 7.10.2019 včetně důvodové 

zprávy 

Diskuze členů rady obce se nezaznamenává, tudíž nemohla být poskytnuta. Osobní údaje fyzických osob 

v rozsahu vlastnoručních podpisů, data narození a adresy trvalého pobytu těchto osob byly z důvodu 

ochrany osobních údajů těchto osob anonymizovány. O této anonymizaci a neposkytnutí záznamu diskuze 

bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  

 

24/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 

poskytl dne 05.12.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Žadatel tímto žádá Městský úřad Slavkov u Brna podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím o poskytnutí kopií těchto listin:  

1) Kopii závazného stanoviska s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu, popsané výše a uvedené v 

přiloženém sdělení Městského úřadu Slavkov u Brna ze dne 27. 11. 2019, č.j. SU/92844-19/20974-

2019/Zou.  

2) Kopii žádosti podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., na základě které bylo vydáno závazné 

stanovisko podle bodu 1), včetně všech příloh této žádosti. 

Poskytnutá informace:  

Požadované kopie byly žadateli poskytnuty. 



 

25/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, finanční odbor poskytl dne 16.12.2019 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění 

informací uvedených v příloze tohoto emailu. 

Přílohu prosím můžete pro vyplnění: 

- vytisknout, vyplnit a jeho kopii přílohou zaslat zpět 
- vyplnit přímo do dokumentu a po uložení poslat jako přílohu 
V příloze byl dotazník týkající se finančních investic obce/města. 

Poskytnutá informace:  

Přiložený dotazník byl vytisknut, vyplněn a naskenovaná kopie byla žadateli odeslána. 

 

26/2019 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 19.12.2019 žadateli tyto 

informace: 

 

Požadovaná informace: 

Prosím o poskytnutí listiny ze schůze rady města ze dne 07.10.2019, kterou vyřizovala právnička města Mgr. 

Veronika Lstibůrková. Tato listina je vedena pod názvem „Žádost pana Aloise Hlásenského“ - důvodová 

zpráva. 

Poskytnutá informace:  

Žadateli byl zaslán požadovaný dokument včetně příloh. 

 


