
01/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 6. 1. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně dle zákona č. 123/1998 
Sb., o právu na informace o životním prostředí, Vás žádám o zpřístupnění následujících dokumentů:  
- rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydaná v letech 2017 až 2021. 
Poskytnutá informace:  
V letech 2017 až 2021 Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a 
životního prostředí, oddělení životního prostředí vydal pět rozhodnutí ve věci stanovení odchylného 
postupu při ochraně ptáků dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  Kopie 
rozhodnutích odeslány v příloze jako sken žadateli: 

- Kopie rozhodnutí vydaného Městským úřadem Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního 
plánování a životního prostředí pod č.j. SU/78-17/574-2017/Vj/3, ze dne 16.02.2017  

- Kopie rozhodnutí vydaného Městským úřadem Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního 
plánování a životního prostředí pod č.j. SU/7269-18/4713-2018/Rask, ze dne 14.02.2018   

- Kopie rozhodnutí vydaného Městským úřadem Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního 
plánování a životního prostředí pod č.j. SU/2690-19/3294-2019/Rask, ze dne 19.02.2019   

- Kopie rozhodnutí vydaného Městským úřadem Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního 
plánování a životního prostředí pod č.j. SU/96558-19/22236-2019/Ost, ze dne 18.12.2019   

- Kopie rozhodnutí vydaného Městským úřadem Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního 
plánování a životního prostředí pod č.j. SU/82920-20/19-2021/Ost, ze dne 04.01.2021   

 
02/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 6. 1. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí 
informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a to:  
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na 
území  
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu 
užívání stavby na území  
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)  
- územní souhlas, společný územní souhlas  
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí  
- stavební povolení  
- stavební ohlášení  
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných Vaším správním orgánem 
za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:  
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 
informace:  
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické 
osoby)  
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký 
popis stavby)  
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)  
- druh rozhodnutí - datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. 
Poskytnutá informace:  
V období od 01.10.2021 – 31.12.2021 byla vydána tato rozhodnutí pro právnické osoby realizující stavby 
v našem ORP:   
 
Územní souhlasy: (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 1) 



 Územní souhlas č. 199/2021 vydaný dne 25.10..2021 pro společnost NWD Tercius s.r.o. 

 Územní souhlas č. 199/2021 vydaný dne 01.12.2021 pro společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s. 

 
Souhlasy s provedením ohlášeného stavebního záměru: (sken první strany odeslán žadateli jako 
příloha č. 2)  

 Souhlas č. 136/2021 vydaný dne 28.12.2021 pro Římskokatolickou farnost Křenovice u Slavkova  
 
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru: (sken první 
strany odeslán žadateli jako příloha č. 3)  

 Společný souhlas č. 117/2021 vydaný dne 16.10.2021 pro společnost LEGAL s.r.o. 

 Společný souhlas č. 133/2021 vydaný dne 06.12.2021 pro Obec Hodějice 
 

Územní rozhodnutí: (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 4)  

 Územní rozhodnutí č. 209/2021 vydané dne 20.12.2021 pro společnost VIVO CONNECTION s.r.o.  

 Územní rozhodnutí č. 211/2021 vydané dne 20.12.2021 pro Město Slavkov u Brna 
 
Stavební povolení: (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 5)  

 Stavební povolení č. 29/2021 vydané dne 15.11.2021 pro společnost MIGU invest s.r.o. 

 Stavební povolení č. 30/2021 vydané dne 22.11.2021 pro společnost InPark Alpha Holubice s.r.o. 
 
Společné povolení: (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 6)  

 Společné povolení č. 27/2021 vydané dne 04.10.2021 pro Obec Hrušky  

 Společné povolení č. 28/2021 vydané dne 12.10.2021 pro Obec Hodějice  

 Společné povolení č. 32/2021 vydané dne 13.12.2021 pro společnost Prosto interier s.r.o.  

 Společné povolení č. 33/2021 vydané dne 16.12.2021 pro společnost LK TRANS MORAVIA s.r.o.  
 
03/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 10. 1. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o 
informace týkající se počtu vydaných loveckých lístků cizincům. Konkrétně prosím o počet vydaných 
loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2015 - 2020. K počtu vydaných loveckých lístků cizincům 
prosím také přiřaďte, na jak dlouho a jakým občanům (státní příslušnosti) byly lovecké lístky vydány. 
Poskytnutá informace:  
Na základě žádosti poskytuje zdejší úřad tyto informace: 

Rok Počet Národnost 

Slovenská Německá 

1 den 30 dní 1 den 30 dní 

2015 0     

2016 0     

2017 2 2    

2018 2  2   

2019 4 4    

2020 4    4 



04/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje poskytl dne 19. 1. 2022 
žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí 
informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022. U těchto projektů žádáme pouze o 
informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:  
- název projektu  
- stručný popis projektu  
- rozpočet projektu v mil. Kč  
- plánovaný termín započetí projektu  
- lokalita stavby  
- zajištěno financování projektu ANO / NE  
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší 
prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných investičních záměrů. V 
případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 
 
Poskytnutá informace:  
Město Slavkov u Brna nemá v roce 2022 v úmyslu dle schváleného rozpočtu zadávat zakázky na opravách 
budov. V rozpočtu jsou zařazeny finanční prostředky pouze na jejich běžnou údržbu. Rozsáhlejší akce, jako 
je třeba rekonstrukce elektroinstalace budovy radnice čp. 64, pokračuje z roku 2021 a již se realizuje. Dále 
jsou plánovány jako spoluúčast finanční prostředky na rekonstrukci elektroinstalace budovy hasičské stanice 
na ulici Malinovského čp. 966 ve výši 500.000 Kč. Jejich použití bude však záležet na poskytnutí dotace. 
Ostatní informace jsou zveřejněny na webu města v rámci schváleného rozpočtu.  
 
05/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně 
správních agend poskytl dne 27. 1. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádám správní orgán ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o zaslání kopie protokolu o ústním jednání, 
úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu sp. zn. SC/9736-2021/Eli. 
Poskytnutá informace:  
Žadateli byly poskynuty kopie protokolu o ústním jednání, kopie oznámení podezření ze spáchání přestupku 
č. j.: MP/47900-21/ a kopie soupisu spisu. 
 
06/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
oddělení životního prostředí poskytl dne 16. 02. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádost o poskytnutí informace ve slyslu zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím, 
ohledně poskytnutí údajů o honitbách, honebních společenstvech, případně o výhradních majitelích 
honebních pozemků tvořících celou honitbu.  
Jedná se o tyto informace:  
1/ názvy všech honiteb ve vaší gesci 
2/ názvy všech honebních společenstev, případně jméno majitele pozemků tvořících celou honitbu 
3/ adresy a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních společenstev,  případně na 
výhradní majitele honebních pozemků. 
Poskytnutá informace:  

Název honitby Podle vlastnictví Honební starosta Výbor HS 

Bošovice společenstevní Ing. Vladimír Bohdálek,  

Vrchní 163, Bošovice, 683 

54 Otnice 

Navrátil Stanislav, Nová 368, Bošovice, 

683 54 Otnice 

Přerovský Zdeněk, Vývoz 47, Bošovice, 

683 54 Otnice 



Zajíčková Marie, Bošovice 88, 683 54 

Otnice 

Hlaváček Miloš, Bošovice 125, 683 54 

Otnice 

Heršpice společenstevní Ing. Miroslav Zavadil, 

Heršpice 215, 684 01 

Slavkov u Brna 

Doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc, 

Slavíčkova 416/11, 638 00 Brno-Lesná 

Karel Knesl, Heršpice 44, 684 01 

Slavkov u Brna 

Obdržálek Alois, Rašovice 184, 685 01 

Bučovice 

Vágner Josef, Nížkovice 13, 684 01 

Slavkov u Brna 

Hodějice společenstevní Antonín Šimoník, 

Nechvalín 71, 696 31 

Karel Zrotál, Hodějice 263, 684 01 

Slavkov u Brna 

Jaroslav Klímek, Hodějice 190, 684 01 

Slavkov u Brna 

Holubice-Velešovice společenstevní Miloslav Švábenský, 

Holubice 314, 683 51 

Holubice 

Aleš Skoupý, Holubice 255, 683 51 

Holubice 

Michal Trdý, Velešovice 306, 683 01 

Rousínov 

Václav Ondráček, Holubice 34, 683 51 

Holubice 

Zdeněk Tupý, Holubice 147, 683 51 

Holubice 

Hostěrádky-Rešov společenstevní Milan Kulich, Hostěrádky-

Rešov 153, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

František Jilich, Hostěrádky –Rešov 

265, 683 52 Křenovice u Slavkova 

Josef Šmídek, Hostěrádky-Rešov 84, 

683 52 Křenovice u Slavkova 

Pavel Klvač, Hostěrádky-Rešov 201, 

683 52 Křenovice u Slavkova 

Josef Kalouda, Hostěrádky-Rešov 286, 

Křenovice u Slavkova 

 Petr Konečný, Hostěrádky-Rešov 278, 

683 52 Křenovice u Slavkova 

Hrušky společenstevní Hégr Jaroslav, Hanušova 

520/17, 779 00 Olomouc 

Štefan Pavel, Hrušky 220, 683 52 

Křenovice u Slavkova                                     

Košulič Petr, Hrušky 163, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Fraňo Miroslav, Hrušky 253, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Kitner Jaroslav, Hrušky 217, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Kauf Jan, Hrušky 215, 683 52 Křenovice 

u Slavkova 

Randýsková Jaroslava, Hrušky 1, 683 

52 Křenovice u Slavkova 



Kobeřice u Brna společenstevní Ivan Sedlák, Vrchní 74, 

Kobeřice u Brna, 684 01 

Slavkov u Brna    

Milan Piták, Kobeřice u Brna 152, 684 

01 Slavkov u Brna 

Ing. Luděk Divácký, Dolní 62, Kobeřice 

u Brna, 684 01 Slavkov u Brna 

Zdeněk Ondráček, Vinohrady 4111/6, 

628 00 Brno Židenice 

Petr Oslík, Újezd 277, Kobeřice u Brna, 

684 01 Slavkov u Brna 

Křenovice u Slavkova společenstevní Jeřábek  Pavel, 

Svárovská 42, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Ing. Zvěřina František,  Sokolská 6, 683 

52 Křenovice u Slavkova 

Střelec Josef, Havlíčkova 579, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Barták Michal, Václavská 368, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Jetela Václav, Rašovice 55, 685 01 

Bučovice 

Němčany společenstevní Aleš Švaříček, Němčany 

59, 684 01 Slavkov u 

Brna 

Martin Krátký, Němčany 253, 684 01 

Slavkov u Brna 

Vojtěch Andrla, Němčany 220, 684 01 

Slavkov u Brna 

Libor Gec, Němčany 155, 684 01 

Slavkov u Brna 

Martin Pavézka, Němčany 6, 684 01 

Slavkov u Brna 

Nížkovice společenstevní Petr Plotěný, Nížkovice 

203, 684 01 Slavkov u 

Brna 

Jiří Kuba, Nížkovice 278, 684 01 

Slavkov u Brna  

Silvestr Poláček, Nížkovice 94, 684 01 

Slavkov u Brna 

Jan Piták, Nížkovice 28, 684 01 Slavkov 

u Brna 

Otnice společenstevní Evžen Rafaj, Dědina 54, 

683 54 Otnice 

Karel Lattenberg, Pančava 212, 68354 

Otnice 

Květoslav Brtník, Lovčičky 62, 683 54 

Otnice 

Pavel Muric, Polní 434, 683 54 Otnice 

Jiří Kalouda, Dědina 418, 683 54 Otnice 

Vojtěch Laštůvka, Milešovice 94, 683 54 

Otnice 

Luděk Smetana, Podvéská 2a, Brno  

Slavkov u Brna společenstevní Mgr. Kostík Petr, 

Zborovská 365, 684 01 

Slavkov u Brna 

Ing. Leo Špunar, Svatopluka Čecha 

1158, 75131 Lipník nad Bečvou 

Ing. Jiří Matyáš, Tyršova 1011, 684 01 

Slavkov u Brna 

Ing. Drbalová Jitka, Slovanská 1083, 

Slavkov u Brna 



MUDr. Pospíšil Oldřich, Zlatá Hora 293, 

Slavkov u Brna 

Šaratice společenstevní Lubomír Paseka, 

Zahradní 328, Šaratice, 

683 52 Křenovice u 

Slavkova 

 

 

Stanislav Přerovský, Náves 82, 

Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova 

Miroslav Novák, Chaloupky 60, 

Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova 

David Michalský, Chaloupky 144, 

Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova 

Michal Orság, Malá Amerika 252, 

Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova 

Pavel Válek, Kavriánov 108, Šaratice, 

683 52 Křenovice u Slavkova 

Jaroslav Horáček, Náves 87, Šaratice, 

683 52 Křenovice u Slavkova 

Vážany nad Litavou společenstevní Ing. Radim Hložek, 

Vážany nad Litavou 41, 

684 01 Slavkov u Brna 

Petr Kučera, Hrušky 212, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Oldřich Fuksa, Vážany nad Litavou 24, 

684 01 Slavkov u Brna 

Miroslav Synek, Vážany nad Litavou 

191, 684 01 Slavkov u Brna 

Zbýšov společenstevní Ing. Zbyněk Holoubek, 

Zbýšov 191, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Zdeněk Novák, Zbýšov 184, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Pavel Kroupa, Kašnice 66, 691 72, okr. 

Břeclav 

Hanuš Schilberger, Zbýšov 92, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Pavel Chaloupka, Zbýšov 78, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Horáček vlastní Lesy ČR, s.p.  

    

K informaci o výhradních majitelích honebních pozemků: U vlastní honitby Lesů ČR, s.p. Horáček je 

výhradním majitelem pozemků Česká republika, ostatní honitby jsou společenstevní.  

07/2022  
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 18. 02. 2022 žadateli tyto 
informace: 
Požadovaná informace: 
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zaslání zápisu 136. schůze rady 
města Slavkov u Brna ze dne 24.1.2022. Dále žádám důvodovou zprávu a další dokumenty, ze kterých 
vychází doporučení rady města z této schůze k následujícímu bodu: 2098/136/RM/2022 Změna č. 1 
územního plánu Slavkov u Brna lokalita S1a, S1b, S1c. 
Poskytnutá informace:  
Na základě této žádosti byly žadateli poskytnuty kopie požadovaných dokumentů. 
 
08/2022  
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 18. 02. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 



Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací žádám o kopii KOLAUDAČNÍHO  
ROZHODNUTÍ, týkající se objektu na pozemku parc.č. 596/2. 
Poskytnutá informace:  
Na základě této žádosti byly žadateli poskytnuty kopie požadovaných dokumentů: 
KOLAUDAČNÍ  ROZHODNUTÍ  č. 71/2002,  vydaného dne 25.03.2002 pod Č.j. výst. H02/866/Vá, 
které nabylo právní moci dne 11.04.2002. Výše uvedeným přípisem vydaným MěÚ Slavkov u Brna, 

stavebním úřadem bylo vydáno povolení užívání stavby: DOSTAVBA  AUTOOPRAVNY  PRO  
OSOBNÍ  VOZIDLA VČETNĚ  KANCELÁŘE  A  BYTU na Koláčkově náměstí ve Slavkově 
u Brna na pozemku parc.č. 596/2 v k.ú. Slavkov u Brna.  
 
09/2022 
Městská policie města Slavkov u Brna poskytla dne 24. 02.2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Dle zákona č. 106/1999 Sb. zdvořile žádám úřad s rozšířeným polem působnosti o poskytnutí následujících 
informací. 
1. Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, respektive od kolika 
takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy) 
2. Pokud takové zařízení existuje. 
2.1. Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti) 
2.1.1. V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou) 
2.2. Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu 
2.2.1. GPS pozice 
2.2.2. Obec a název ulice, nebo číslo komunikace 
2.2.3. Rok uvedení do provozu 
Poskytnutá informace:  

1. Ve městě Slavkov u Brna nejsou umístěné stacionární radary. 
2. Město Slavkov u Brna má pouze úsekové měření. 

2.1. Úsekové měření. 
2.2. Úsekové měření v obou směrech. 
2.3. Slavkov A 49.1545053N, 16.8652375E. 

Slavkov B 49.1535764N, 16.8653500E. 
2.4. Slavkov u Brna na silnici I/50 na ul. Čsl. Červeného kříže. 
2.5. V roce 2016. 

 
10/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje poskytl dne 07. 03. 2022 
žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Podávalo Vaše město opětovně shodnou či jinou žádost k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o 
přidělení finančních prostředků z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu – 
investiční prostředky – 2017/2018 – podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu, 
vyhlášení výzvou dne 30.6.2017 (viz příloha č. 3)?  
1. Pokud nebyla žádost opětovně podána, žádám o sdělení, kdo rozhodl o nepodání opětovné žádosti a z 
jakého důvodu nebyla žádost podána, zda akce byla realizována z vlastních / jiných prostředků.  
2. Pokud byla žádost opětovně podána, žádám o sdělení, zda byla úspěšná a v kladném případě žádám o 
sdělení následujících informací:  
a) název projektu/akce,  

b) výše požadovaných finančních prostředků  

c) výše poskytnutých finančních prostředků  
Poskytnutá informace:  
Město Slavkov u Brna žádost o dotaci podávalo, ale dotace nebyla přidělena. 
 
 
 
 
 
 



11/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 11. 03. 2022 žadateli tyto 
informace: 
Požadovaná informace: 
Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o zaslání důvodové zprávy, 
právního rozboru a všech ostatních podkladů, ze kterých vychází RM Slavkov u Brna na 140. schůzi konané 
dne 28.2.2022, které se týkají následujícího bodu jednání: 
2140/140/RM/2022 Změna č. územního plánu Slavkov u Brna a rozvojové plochy 5, 6a, 6b (S1a, b, c). 
Poskytnutá informace:  
Na základě této žádosti byly žadateli poskytnuty kopie požadovaných dokumentů – důvodová zpráva, 
znázornění lokality, právní analýza k pořizování Změny č. 1 ÚP Slavkov u Brna. 
 
12/2022 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor vnějších vztahů odložil dne 14. 03. 2022 žádost Dr. Ivany 

Timové o poskytnutí informací, jelikož jí požadované informace nenáleží do působnosti zdejšího 

úřadu. 

 

13/2022 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka odložil dne 01. 04. 2022 žádost Dr. Ivany 

Timové o poskytnutí informací, jelikož jí požadované informace nenáleží do působnosti zdejšího 

úřadu. 

 

14/2022 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka odložil dne 01. 04. 2022 žádost Dr. Ivany 

Timové o poskytnutí informací, jelikož jí požadované informace nenáleží do působnosti zdejšího 

úřadu. 

 

15/2022 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 11. 04. 2022 žadateli tyto 
informace: 
Požadovaná informace: 
Žádám o sdělení celkové sumy, kterou v letech 2013-2022 město Slavkov u Brna vynaložilo na externí právní 
zastoupení ve věci žaloby Jakuba Samka a Vladimíra Kočana proti městu pro porušení jejich autorských 
práv k libretu napoleonské expozice na zámku Slavkov u Brna. 
Poskytnutá informace:  
Město Slavkov u Brna v letech 2013 – 2022 vynaložilo celkovou sumu ve výši 816.151 Kč na externí právní 
zastoupení ve věci žaloby Jakuba Samka a Vladimíra Kočana proti městu o porušení autorských práv 
k libretu Napoleonské expozice na Zámku Slavkov – Austerlitz. 
 

16/2022 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 11. 04. 2022 žadateli tyto 
informace: 
Požadovaná informace: 
Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o zaslání důvodové zprávy, 
právního rozboru a všech ostatních podkladů, ze kterých vychází RM Slavkov u Brna na 144. schůzi konané 
dne 4.4.2022, které se týkají následujícího bodu jednání: 
2193/144/RM/2022 Návrh na pořízení změny územního plánu Slavkova u Brna 
2194/144/RM/2022 Žádost o změnu územního plánu Slavkova u Brna 
Poskytnutá informace:  
Na základě této žádosti byly žadateli poskytnuty kopie požadovaných dokumentů – 2x důvodová zpráva a 
2x přílohy k důvodové zprávě.. 
 
 

 

 



17/2022 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 19. 04. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí 
informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a to:  
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na 
území  
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu 
užívání stavby na území  
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)  
- územní souhlas, společný územní souhlas  
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí  
- stavební povolení  
- stavební ohlášení  
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných Vaším správním orgánem 
za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:  
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 
informace:  
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické 
osoby)  
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký 
popis stavby)  
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)  
- druh rozhodnutí - datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. 
 
Poskytnutá informace:  
V období od 01.01.2022 – 31.03.2022 byla vydána tato rozhodnutí pro právnické osoby, realizující stavby 
v našem ORP:   
Územní souhlasy: (sken první strany odeslán žadateli jako č. 1) 

 Územní souhlas č. 5/2022 vydaný dne 13.01.2022 pro Obec Holubice  

 Územní souhlas č. 17/2022 vydaný dne 02.02.2022 pro společnost Hotel Olga, s.r.o. 

 Územní souhlas č. 35/2022 vydaný dne 18.03.2022 pro společnost Golf invest Austerlitz, a.s. 
 
Územní rozhodnutí: (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 2)  

 Územní rozhodnutí č. 2/2022 vydané dne 20.12.2021 pro společnost PG&JK 

 Územní rozhodnutí č. 20/2022 vydané dne 04.02.2022 pro společnost RD AUDO, spol. s.r.o. 

 Územní rozhodnutí č. 20/2022 vydané dne 04.02.2022 pro společnost RD AUDO, spol. s.r.o. 

 Územní rozhodnutí č. 34/2022 vydané dne 22.03.2022 pro obec Kobeřice u Brna 
 
Stavební povolení: (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 3)  

 Stavební povolení č. 5/2022 vydané dne 10.02.2022 pro Město Slavkov u Brna. 
 
Společné povolení: (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 4)  

 Společné povolení č. 1/2022 vydané dne 24.01.2021 pro společnost ALIV stavby RD s.r.o.  

 Společné povolení č.2/2022 vydané dne 25.01.2022  pro společnost ALIV stavby RD s.r.o.  

 Společné povolení č.3/2022 vydané dne 25.01.2022 pro společnost ALIV stavby RD s.r.o.  

 Společné povolení č.4/2022 vydané dne 08.02.2022 pro společnost AREMA s.r.o.  

 Společné povolení č.7/2022 vydané dne 07.03.2022 pro společnost Plachetka a spol. s.r.o. 

 Společné povolení č.8/2022 vydané dne 09.03.2022 pro obec Bošovice 

 Společné povolení č.9/2022 vydané dne 16.03.2022 pro společnost MIRROR Development s.r.o. 

 Společné povolení č.10/2022 vydané dne 21.03..2022 pro obec Milešovice 

 



18/2022 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 27. 05. 2022 žadateli tyto 
informace: 
Požadovaná informace: 
Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí důvodové zprávy 
a všech ostatních podkladů, ze kterých vychází RM Slavkov u Brna na 145. schůzi konané dne 13.4.2022, 
které se týkají následujícího bodu jednání: 
2216/145/RM/2022 Podnět k pořízení Změny č. 4 územního plánu Slavkova u Brna – 5, 6a, 6b 
Rovněž veškeré zprávy a podklady, ze kterých vychází 29. zasedání ZM ze dne 25.4.2022, které se týkají 
následujícího bodu jednání: 
475/29/ZM/2022 Podnět k pořízení Změny č. 4 územního plánu Slavkov u Brna – 5, 6a, 6b 
Také zprávu a podklady z archivu 67. schůze RM ze dne 18.5.2020, které se týkají bodu jednání: 
1044/67/RM/2022 Podnět pro změnu územního plánu Slavkov u Brna – lokalita 5, 6a, 6b 
Poskytnutá informace:  
Na základě této žádosti byly žadateli poskytnuty kopie požadovaných dokumentů: 
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva „Podnět k pořízení Změny č. 4 územního plánu Slavkov u Brna – 5, 
6a, 6b – č. usnesení 2216/145/2022/RM 
Příloha č. 2 - Příloha k důvodové zprávě „Podnět k pořízení Změny č. 4 územního plánu Slavkov u 
Brna – 5 , 6a, 6b – č. usnesení 2216/145/2022/RM 
Příloha č. 3 - Důvodová zpráva „Podnět k pořízení Změny č. 4 územního plánu Slavkov u Brna – 5, 
6a, 6b – č. usnesení 475/29/ZM/2022“ 
Příloha č. 4 - Příloha k důvodové zprávě „Podnět k pořízení Změny č. 4 územního plánu Slavkov u 
Brna – lokalita 5, 6a, 6b“ – č. usnesení 475/29/ZM/2022. 
Příloha č. 5 - Příloha k důvodové zprávě „Podnět k pořízení Změny č. 4 územního plánu Slavkov u 
Brna – lokalita 5, 6b, 6b“ – č. usnesení 475/29/ZM/2022 
Příloha č. 6 - Důvodová zpráva „Podnět na změnu územního plánu Slavkova u Brna – lokalita 5, 
6a, 6b – č. usnesení 1044/67/RM/2020 
Příloha č. 7 - Příloha k důvodové zprávě „Podnět na změnu územního plánu Slavkova u Brna – 
lokalita 5, 6a, 6b – č. usnesení 1044/67/RM/2020 
Příloha č. 8 - Příloha k důvodové zprávě „Podnět na změnu územního plánu Slavkova u Brna – 
lokalita 5, 6a, 6b – č. usnesení 1044/67/RM/2020 

 
19/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
oddělení životního prostředí poskytl dne 02. 06. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
tímto žádáme o poskytnutí:  
všech rozhodnutí výše nadepsaného úřadu ukládajících opatření k nápravě dle § 3c zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.  
Poskytnutá informace:  

Počet uložených rozhodnutí ukládajících opatření k nápravě dle § 3c zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu: 0. 
 
20/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 17. 06. 2022 žadateli tyto 
informace: 
Požadovaná informace: 
Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí důvodové zprávy 
a všech ostatních podkladů, ze kterých vychází RM Slavkov u Brna na 150. schůzi konané dne 6.6.2022, 
které se týkají následujícího bodu jednání: 
2319/150/RM/2022 Stavební uzávěra – návrh na zahájení pořízení 
Poskytnutá informace:  
Na základě této žádosti byly žadateli poskytnuty kopie požadovaných dokumentů: 
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva „Stavební uzávěra – návrh na zahájení řízení“ 
Příloha č. 2 - Příloha k důvodové zprávě „Situace - vymezení území“ 
Příloha č. 3 - Příloha k důvodové zprávě „Stavební uzávěra - návrh“ 



21/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
oddělení životního prostředí poskytl dne 29. 06. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádám o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci podnětu na nepovolené terénní úpravy obce 
Nížkovice v prostoru kompostárny. 
Poskytnutá informace: 
Oddělení životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna podalo podnět k řešení rozsahu stavby „Terénní úpravy 
Nížkovice“ na pozemcích parc. č. 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1373/4, 1458/26, 1458/27, 1458/28, katastrální 
území Nížkovice. Tyto provedené terénní úpravy jsou v rozporu se závazným stanoviskem vodoprávního 
úřadu MěÚ Slavkov u Brna, č.j. SU/67338-21/14062-2021/Lis, ze dne 07.12.2021 a stanovenými 
podmínkami. 
Na základě podnětu MěÚ Slavkov u Brna, oddělení životního prostředí, vydaného pod č.j. SU/31626-
22/14062-2021/Lis ze dne 30.05.2022, byla svolána kontrolní prohlídka na měsíc červenec 2022 
v prostorách terénních úprav v obci Nížkovice, parc. č. 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1373/4, 1458/26, 
1458/27, 1458/28, katastrální území Nížkovice. 
 
22/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor vnějších vztahů poskytl dne 13. 07. 2022 žadateli tyto 
informace: 
Požadovaná informace: 
Tímto se dotazuji podle zákona č. 106/1999 sb. o odpověď na tyto otázky: 
1) Jednali statutární zástupci obce s Českým telekomunikačním úřadem, s operátory ve věci instalací a 
provozování vysílačů pro sítě 4G+, 5G ve Slavkově u Brna? 
2) Dali statutární zástupci souhlas zřizovatelům/provozovatelům těchto sítí s instalací a provozování 
vysílačů pro sítě 4G+ a 5G ve Slavkově u Brna? 
3) Existuje mapa s místy umístění vysílačů pro sítě 4G+ a 5G ve Slavkově u Brna? 
4) V rámci výstavby veřejného osvětlení (VO) je plánováno využití tohoto VO pro instalaci vysílačů pro sítě 
4G+ a 5G ve Slavkově u Brna? 
5) V rámci výstavby veřejného rozhlasu je plánováno využití těchto bodů rozhlasu pro instalaci a 
provozování vysílačů pro sítě 4G+ a 5G ve Slavkově u Brna? 
6) Informovala Římsko-katolická farnost vedení obce s využitím věže kostela pro instalaci a provozování 
vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v ve Slavkově u Brna? 
7) Jak informovalo vedení obce občany obce o instalaci a provozování 4G+ a 5G sítí v obci? 
8) Jste seznámen s názorem na 4G+ a 5G sítě, v souvislosti s prohlášením bývalé OMBUDSMANKY Anny 
Šabatové:  
„Stát neseznámil lidi se zdravotním rizikem 5G sítí, zvýšil limity a nechal je v nevědomosti“? 
Paní Šabatová radí obracet se přímo na zastupitele obce, tedy na Vás. 
9) Telekomunikační společnosti, ani Česká republika, nebo její zástupci, neprovedli žádné, dlouhodobé, 
nezávislé studie, které by prověřily všechny známé zdravotní a bezpečnostní aspekty 
4G+ a 5G sítí. Před zavaděním jakékoliv neotestované technologie má platit zásada předběžné opatrnosti, 
která má chránit zdraví lidí, zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost 
Jak se obec, Vy staví k této zásadě předběžné opatrnosti v souvislosti s 4G+ a 5G sítěmi? 
Poskytnutá informace: 
Na dotazy č. 1) – 7), o které jste v naprosto stejném znění již žádal odpovědět před 2 lety, Vám byly 
informace poskytnuty přípisem ze dne 11. 9. 2020, a to na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb. Na informacích, které vám byly tenkrát tímto přípisem sděleny, se doposud nic 
nezměnilo a stále odpovídají skutečnosti. Poskytnutí informací bylo zveřejněno na webových stránkách 
města pod bodem 23/2020 zde: https://www.slavkov.cz/wp-
content/uploads/2020/11/Z%C3%A1znamy-2020-1.pdf 
K dalším dotazům: 
Dotaz č. 8) Jste seznámen s názorem na 4G+ a 5G sítě, v souvislosti s prohlášením bývalé 
OMBUDSMANKY Anny Šabatové:  
„Stát neseznámil lidi se zdravotním rizikem 5G sítí, zvýšil limity a nechal je v nevědomosti“? 
Paní Šabatová radí obracet se přímo na zastupitele obce, tedy na Vás. 
Nejsem s tímto seznámen. 
Dotaz č. 9) Telekomunikační společnosti, ani Česká republika, nebo její zástupci, neprovedli žádné, 
dlouhodobé, nezávislé studie, které by prověřily všechny známé zdravotní a bezpečnostní aspekty 4G+ a 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/11/Z%C3%A1znamy-2020-1.pdf
https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/11/Z%C3%A1znamy-2020-1.pdf


5G sítí. Před zavaděním jakékoliv neotestované technologie má platit zásada předběžné opatrnosti, která 
má chránit zdraví lidí, zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost. 
Jak se obec, Vy staví k této zásadě předběžné opatrnosti v souvislosti s 4G+ a 5G sítěmi? 
Nejsou mi známy zdravotní či bezpečnostní rizika telekomunikačních technologií a nejsem ani kompetentní se tímto 

zabývat. 

23/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 18. 07. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí 
informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a to:  
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na 
území  
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu 
užívání stavby na území  
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)  
- územní souhlas, společný územní souhlas  
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí  
- stavební povolení  
- stavební ohlášení  
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných Vaším správním orgánem 
za období od 01.04.2022 do 30.06.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:  
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 
informace:  
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické 
osoby)  
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký 
popis stavby)  
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)  
- druh rozhodnutí - datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. 
Poskytnutá informace: 
V období od 01.04.2022 – 30.06.2022 byla vydána tato rozhodnutí pro právnické osoby, realizující stavby 
v našem ORP:   
Územní souhlasy: - (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 1) 

 Územní souhlas č. 49/2022 vydaný dne 22.04.2022 pro družstvo „Půl čtvrtě“  

 Územní souhlas č. 148/2022 vydaný dne 02.05.2022 pro společnost KALÁB s.r.o. 

 Územní souhlas č. 62/2022 vydaný dne 18.05.2022 pro Tělovýchovnou jednotu heršpice 

 Územní souhlas č. 67/2022 vydaný dne 24.05.2022 pro Město Slavkov u Brna 
 

Územní rozhodnutí: -  (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 2)  

 Územní rozhodnutí č. 46/2022 vydané dne 22.04.2022 pro společnost VIVI CONNECTION, spol. 
s.r.o. 

 Územní rozhodnutí č. 71/2022 vydané dne 26.05.2022 pro společnost ŘSD, ČR 

 Územní rozhodnutí č. 72/2022 vydané dne 27.05.2022 pro společnost ONDRÁŠOVKA s.r.o 
 
Stavební povolení: - (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 3)  

 Stavební povolení č. 11/2022 vydané dne 20.04.2022 pro obec Lovčičky 

 Stavební povolení č. 16/2022 vydané dne 28.06.2022 pro společnost PG&JK, s.r.o 
 
Společné povolení: - (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č.4)  

 Společné povolení č.13/2022 vydané dne 22.04.2022  pro TJ Sokol Hostěrádky-Rešov 

 Společné povolení č.12/2022 vydané dne 27.04.2022  pro obec Holubice  



 Společné povolení č. 14/2022 vydané dne 25.05.2021 pro společnost DYGER, s.r.o. 
 

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru: - (sken první strany odeslán žadateli jako 

příloha č. 5) 

 Souhlas č. 42/2022 vydaný dne 17.05.2022 pro společnost NWD GROUP 

 Souhlas č. 47/2022 vydaný dne 31.05.2022 pro ISŠ Slavkov u Brna 
 

 

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru: - (sken první 

strany odeslán žadateli jako příloha č. 6) 

 Společný souhlas č. 45/2022 vydaný dne 24.05.2022 pro společnost Centranet s.r.o. 
 
24/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností, oddělení dopravně správních agend 
poskytl dne 12. 08. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
1. Poskytnutí písemného vyjádření dotčeného orgánu dle čísla jednacího SC/60718-22 ve věci 
„ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ A INFRASTRUKTURY V OBCI HOLUBICE“, 
2. Poskytnutí písemného vyjádření dotčeného orgánu dle čísla jednacího SC/54484-22/11316-2022/PIL 
ve věci „SLAVKOV – OBYTNÁ ZÓNA ZELNICE, BYTOVÝ DŮM CHOUX, SO 02 
KOMUNIKACE, SO 03 CHODNÍKY“. 
V písemné odpovědi přiložte 1 kopii žádosti + přípisu s Vaším potvrzením o správném doručení. 
3. Jaké, kolik a od kdy, do kdy nejdéle má město Slavkov u Brna největší uzavírky v silniční dopravě. 
 
Poskytnutá informace: 
K bodu 1. - č. j. SC/60718-22/6057-2022/PIL ze dne 20.07.2022 uvádíme: 
- Podnět ke stanovení místní úpravy provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/4161 
a na dotčené místní komunikaci ul. Na Knížecku v obci Holubice, dle projektové 
dokumentace s názvem akce: „ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ A INFRASTRUKTURY V OBCI 
HOLUBICE“, název výkresu: SITUACE – dopravní značení, číslo výkresu: C.1.2.7.1, byl doručen dne 
13.04.2022, a zaevidován pod č. j. SC/21041-22. Součástí podnětu byla uvedená projektová dokumentace 
místní úpravy provozu. Téhož dne byl správní orgán podatelem telefonicky vyrozuměn o skutečnosti, že 
podatel již zaslal na dotčený orgán žádost o projednání místní úpravy provozu. Dne 20.05.2022 bylo 
doručeno správnímu orgánu písemné vyjádření PČR, DI Vyškov č.j. KRPB-94850-1/ČJ-2022-061206-MS 
a KRPB-94850-2/ČJ-2022-061206-MS, které je jedním z podkladů tohoto řízení. Z důvodu doložení 
projednání s PČR DI Vyškov, správní orgán stanovení místní úpravy provozu dále neprojednával, neboť 
by se jednalo o duplicitní řízení a docházelo by k zbytečnému zatěžování dotčeného orgánu. 
- Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva č.j. SC/21041-22/6057-2022/PIL 
ze dne 23.05.2022 vyzývala dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici č. 
III/4161 a na dotčené místní komunikaci ul. Na Knížecku v obci Holubice, dle předložené projektové 
dokumentace, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému 
úřadu Slavkov u Brna ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek 
je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných 
v ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 
odst. 5 správního řádu. Písemnost byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Slavkov u Brna od 23.05.2022 
do 23.06.2022, a na úřední desce obce Holubice. 
- Po uplynutí zákonných lhůt byla vydána Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní 
úpravy provozu na pozemní komunikaci č. j. SC/60718-22/6057-2022/Pil ze dne 20.07.2022, která byla 
vyvěšena na úřední desce MěÚ Slavkov u Brna od 20.07.2022 do 05.08.2022, a na úřední desce obce 
Holubice. Uplynutím lhůty vyvěšení nabylo stanovení místní úpravy provozu účinnosti. 
Příloha č. 1. 
 
K bodu 2. - č. j. SC/54484-22/11316-2022/PIL ze dne 19.07.2022 uvádíme: 
- Podnět ke stanovení místní úpravy provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 
ve Slavkově u Brna, dle předložené projektové dokumentace s názvem: „SLAVKOV – OBYTNÁ ZÓNA 
ZELNICE, BYTOVÝ DŮM CHOUX, SO 02 KOMUNIKACE, SO 03 CHODNÍKY“, číslo přílohy: 02, 



byl doručen dne 13.07.2022, a zaevidován pod č. j. SC/54484-2022. Současně s podáním bylo doloženo 
vyjádření dotčeného orgánu PČR DI Vyškov č. j. KRPB-146728-1/ČJ-2022-061206-MS ze dne 13.07.2022 
a potvrzená situace místní úpravy provozu, které jsou jedním z podkladů tohoto řízení. Z důvodu doložení 
projednání s PČR DI Vyškov, správní orgán stanovení místní úpravy provozu dále neprojednával, neboť 
by se jednalo o duplicitní řízení a docházelo by k zbytečnému zatěžování dotčeného orgánu. 
- Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva č. j. SC/54484-22/11316-
2022/PIL ze dne 19.07.2022 vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci ve Slavkově u Brna, dle předložené projektové dokumentace, podávaly písemné připomínky 
nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Slavkov u Brna ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s 
dikcí § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání 
písemných odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 správního řádu. Písemnost je vyvěšena 
na úřední desce MěÚ Slavkov u Brna od 19.07.2022 do 19.08.2022. 
- Po uplynutí zákonných lhůt bude vydána Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní 
úpravy provozu na pozemní komunikaci. 
Příloha č. 2. 
 
K bodu 3: 
Č.j. SU/12276-22/2618-2022/PEN ze dne 07.03.2022, které nabylo právní moci 24.03.2022 – 
Etapa I. 1 část a etapa IV. 1 část od 07.03.2022 do 12.06.2022. 
Č.j. SU/30759-22/6527-2022/PEN ze dne 20.06.2022, které nabylo právní moci 08.07.2022 – 
Etapa IV. část 1 od 13.06.2022 do 30.06.2022. 
Č.j. SU/30760-22/6532-2022/PEN ze dne 21.06.2022, které nebylo právní moci 08.07.2022 – 
Etapa I. část 2 od 13.06.2022 do 31.10.2022. 
Č.j. SU/40939-22/8620-2022/PEN ze dne 30.06.2022, které nabylo právní moci 16.07.2022 – 
Etapa IV. část 2 od 01.07.2022 do 31.10.2022. 
 
Všechny tyto uzavírky se týkají rekonstrukce silnice č. III/0501 v průtahu městem Slavkov u Brna. 
Rekonstrukce silnice III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Řešený průtah Slavkovem je 
situován v intravilánu města Slavkov a částí zasahuje do jeho extravilánu. Stavba bude prováděna ve čtyřech 
stavebních etapách, které budou realizovány v různém pořadí, a to dle potřeb investora, případně města 
Slavkov u Brna. 
 
V příloze 1 a 2 Vám zasíláme písemná vyjádření dotčeného orgánu, kopii žádosti a přípis 
s potvrzením o správném doručení. 
 

25/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 01. 09. 2022 žadateli tyto 
informace: 
Požadovaná informace: 
Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí zápisů z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP, 
které Rada města Slavkov u Brna vzala na vědomí pod usnesením č. 2344/151/RM/2022, 
2385/153/RM/2022 a 2432/156/RM/2022. 
Poskytnutá informace: 
Na základě této žádosti byly žadateli poskytnuty kopie požadovaných dokumentů: 
Příloha č. 1 - Zápis č. 4 z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP (usnesení č. 2344/151/RM/2022) 
Příloha č. 2 - Zápis č. 5 z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP (usnesení č. 2385/153/RM/2022) 
Příloha č. 3 - Zápis č. 6 z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP (usnesení č. 2432/156/RM/2022) 
 
26/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 10. 10. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si 
dovolujeme požádat o poskytnutí informací: 

1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 
2. V případě kladné odpovědi žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění 

stavby vydaných dle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud. 



3. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání 
rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané 
odstranění týká. 

4. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměrů odstranit stavbu. 
Poskytnutá informace: 
1. MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, jako ORP vykonávající správní 
činnost pro 18 obci vydává mimo jiné i rozhodnutí o odstranění stavby a souhlasy s odstraněním staveb a 
jiných nemovitostí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
 
2. V období od 01.02.2022 doposud -  byla vydána tato rozhodnutí:  
Kopie první strany níže uvedených 5 rozhodnutí žadateli zaslány jako Příloha č. 1 
Rozhodnutí č. 5/200 ze dne 22.02.2022 (odstranění RD č.p. 81, Kobeřice u Brna ) 
Rozhodnutí č. 11/2022 ze dne 26.04.2022 (odstranění RD č.p. 468, Slavkov u Brna)) 
Rozhodnutí č. 13/2022 ze dne 23.05.2022 (odstranění RD č.p. 185, Lovčičky) 
Rozhodnutí č. 20/2022 ze dne 04.07.2022 (odstranění hosp. obj., Šaratice)  
 
3. Dle  přiložených prvních stran rozhodnutí a následných souhlasů je zřejmé,  jakých staveb a 
nemovitostí se opatření stavebního úřadu, vč. pozemků týká.  
 
4. Podáváme Vám touto formou i vydané souhlasy s odstraněním stavby:  
Kopie první strany níže uvedených 25 souhlasů žadateli zaslány jako Příloha č. 2 
Souhlas č. 2/2022 ze dne 02.02.2022 (odstranění RD č.p. 853, Slavkov u Brna)  
Souhlas č. 3/2022 ze dne 16.02.2022 (odstranění RD č.p. 8161, Velešovice)  
Souhlas č. 4/2022 ze dne 22.02.2022 (odstranění RD č.p. 541, Otnice)  
Souhlas č. 6/2022 ze dne 04.03.2022 (odstranění RD č.p. 56, Hostěrádky)  
Souhlas č. 7/2022 ze dne 09.03.2022 (odstranění RD č.p. 86, Lovčičky)  
Souhlas č. 8/2022 ze dne 21.03..2022 (odstranění obj. občanské vybav., Hostěrádky)  
Souhlas č. 9/2022 ze dne 04.04.2022 (odstranění RD č.p. 20, Bošovice)  
Souhlas č. 10/2022 ze dne 22.04.2022 (odstranění RD č.p. 92, Hostěrádky-Rešov)  
Souhlas č. 12/2022 ze dne 29.04.2022 (odstranění obj. bez ev.č., Němčany) 
Souhlas č. 14/2022 ze dne 25.05.2022 (odstranění RD č.p. 165, Holubice)  
Souhlas č. 15/2022 ze dne 27.05.2022 (odstranění garáže, bez  ev.č. Bošovice)  
Souhlas č. 16/2022 ze dne 26.05.2022 (odstranění kabelu NN Veritas, Bošovice)  
Souhlas č. 17/2022 ze dne 03.062022 (odstranění obj. zázemí RC modelů, Slavkov u B.)  
Souhlas č. 18/2022 ze dne 03.06..2022 (odstranění RD č.p. 156, Vážany nad Litavou)  
Souhlas č. 19/2022 ze dne 07.06.2022 (odstranění skladu bez č.p./ev.č.Slavkov u Brna)  
Souhlas č. 21/2022 ze dne 27.06.2022 (odstranění stodoly, Zbýšov)  
Souhlas č. 22/2022 ze dne 12.07.2022 (odstranění garáže, Otnice)  
Souhlas č. 23/2022 ze dne 11.07.2022 (odstranění RD č.p. 136, Holubice)  
Souhlas č. 24/2022 ze dne 11.07..2022 (odstranění opěrné zdi,  Slavkov u Brna)  
Souhlas č. 25/2022 ze dne 28.07.2022 (odstranění ul.části RD č.p. 29, Hodějice)  
Souhlas č. 26/2022 ze dne 05.08.2022 (odstranění RD č.p. 23, Heršpice)  
Souhlas č. 27/2022 ze dne 12.09.2022 (odstranění zděného oplocení, Otnice)  
Souhlas č. 28/2022 ze dne 29.09.2022 (odstranění RD č.p. 35, Milešovice)  
Souhlas č. 29/2022 ze dne 30.09.2022 (odstranění části RD č.p. 75, Otnice)  
Souhlas č. 30/2022 ze dne 04.10.2022 (odstranění obj. bez č.p./ev.č., Hodějice) 
 
27/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
oddělení životního prostředí poskytl dne 10. 10. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace a poskytnutá informace: 
1) V kolika případech, a to za poslední tři (3) roky od doručení žádosti, zdejší správní orgán zjistil pochybení 
při nakládání ze ZPF (nedodržení závazného stanoviska) a vydal rozhodnutí o přestupku (dříve správním 
deliktu), v jaké výši byla pokuta uložena, v kolika případech došlo k odvolání a jak rozhodl odvolací orgán 
o podaném odvolání (a to i případné opakované rozhodnutí v téže věci) - 0 
2) V kolika případech, a to za poslední tři (3) roky od doručení žádosti, zdejší správní orgán doplňoval 
podané vyjádření v rámci podaného odvolání proti udělení pokuty za přestupek, a to tak, že se k dané věci 
(po podaném odvolání), kdy se vyjádřil a vyjádření s podaným odvoláním zaslal na odvolací orgán, a až 



následně prováděl další úkony, a to např. místní šetření, ohledání místa apod., a dále si správní orgán 
dodatečně vytvářel další doklady a vytvářel dodatečné přípisy po podaném odvolání, např. značené jako 
„Dodatečné vyjádření“ atd. - 0 
3) V kolika případech, a to za poslední tři (3) roky od doručení žádosti, zdejší správní orgán požadoval 
doplnit podanou žádost ve věci vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, podle platných právních předpisů, 
a požadoval po žadateli doplnit: - 7  
(žadateli byly poskytnuty:  Kopie výzva k doplnění žádosti o vynětí ze ZPF 4x 

Kopie usnesení výzva k doplnění 3x) 
4) Kdo a kým (kdo zhotovil) a prokázal před správním orgánem splnění jiných požadavků k podané žádosti 
k odnětí půdy ze ZPF v předmětné lokalitě, a to ve vzdálenosti 500 m od pozemku parc. č. 804/1 v k.ú. 
Slavkov u Brna, a to ve smyslu § 9 odst. 6 zák. č. 334/1992 Sb., a to ve smyslu podrobnějšího splnění 
požadavků podle § 14 vyhl. č. 271/2019 Sb., anebo u všech řízeních vedoucí k vydání závazného stanoviska 
(kladných – souhlasných, tak i negativních – nesouhlasných) jako podkladového stanoviska ke stavebním 
záměrům (všem stavbám) týkající se posouzení ochrany zemědělské půdy – orná půda s bonitním zařazením 
I. II. třídy ochrany, a to v daném katastru nemovitostí (Slavkov u Brna), a to za poslední tři (3) roky od 
doručení žádosti - 0 
 
28/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 10. 10. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí 
informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a to:  
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na 
území  
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu 
užívání stavby na území  
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)  
- územní souhlas, společný územní souhlas  
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí  
- stavební povolení  
- stavební ohlášení  
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných Vaším správním orgánem 
za období od 01.07.2022 do 30.09.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:  
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 
informace:  
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické 
osoby)  
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký 
popis stavby)  
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)  
- druh rozhodnutí - datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. 
 
Poskytnutá informace: 
V období od 01.07.2022 – 30.09.2022 byla vydána tato rozhodnutí pro právnické osoby, realizující stavby 
v našem ORP:   
Územní souhlasy: - (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 1) 

 Územní souhlas č.98/2022 vydaný dne 22.07.2022 pro Obec Otnice  

 Územní souhlas č.109/2022 vydaný dne 08.08.2022 pro společnost SBK Group s.r.o 

 Územní souhlas č.132/2022 vydaný dne 20.09.2022 pro společnost KALÁB s.r.o. 
 

Územní rozhodnutí: -  (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 2)  

 Územní rozhodnutí č.96/2022 vydané dne 11.07.2022 pro Město Slavkov u Brna 

 Územní rozhodnutí č.106/2022 vydané dne 22.07.2022 pro společnost SMART stavby s.r.o. 



 Územní rozhodnutí č.118/2022 vydané dne 25.08.2022 pro společnost PEGAS-GONDA s.r.o 

 Územní rozhodnutí č.124/2022 vydané dne 29.08.2022 pro obec Nížkovice 
 
Stavební povolení: - (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č. 3)  

 Stavební povolení č. 20/2022 vydané dne 03.08.2022 pro obec Heršpice 

 Stavební povolení č. 38/2022 vydané dne 26.08.2022 pro obec Nížkovice 
 
Společné povolení: - (sken první strany odeslán žadateli jako příloha č.4)  

 Společné povolení č.17/2022 vydané dne 12.07.2022  pro společnost Rostěnice, a.s. 

 Společné povolení č.18/2022 vydané dne 20.07.2022  pro společnost EG.D. a.s. 

 Společné povolení č. 19/2022 vydané dne 26.07.2022 pro společnost Rch architects s.r.o 

 Společné povolení č. 21/2022 vydané dne 19.08.2022 pro obec Otnice 

 Společné povolení č.22/2022 vydané dne 30.08.2022 pro společnost PEGAS-GONDA s.r.o 

 Společné povolení č.40/2022 vydané dne 05.09.2022 pro společnost Leo Boruta 
 

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru: - (sken první strany odeslán žadateli jako 
příloha č. 5) 

 Souhlas se změnou užívání č. 85/2022 vydaný dne 07.09.2022 pro Janu Příhodovou (z kadeřnictví 
na Květinářství) 

 Souhlas se změnou užívání č. 89/2022 vydaný dne 20.09.2022 pro Ing. Kateřinu Solnicovou 
(z kosmetického salonu na řemeslnou výrobu) 

 
29/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 13. 10. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádám tímto o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb. zda odbor stavebního úřadu ve Slavkově u 
Brna vydal stavební povolení pro stavbu – rekonstrukci objektu č.p. 54 na parcele p.č. 205 v Nížkovicích. 
A pokud ano, o jakou povolenou stavbu se jedná (bytová výstavba, komerční výstavba, aj.)? 
 
Poskytnutá informace: 
V období do 6.10.2022 byla vydána tato rozhodnutí pro rekonstrukci objektu č.p. 54, parc. č. 205 v k.ú. 
Nížkovice: 
Stavební povolení č. 208/2003 na stavební úpravy RD Nížkovice č.p. 54, včetně připojení inženýrských 
sítí (voda, plyn, kanalizace) vydané dne 24.11.2003 pod č.j. SÚ/9615-03/1613-03/Sch, které nabylo právní 
moci dne 18.12.2003, 
Kolaudační rozhodnutí č. 59/2018 na stavební úpravy RD Nížkovice č.p. 54, včetně připojení 
inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace) vydané dne 22.8.2018 pod č.j. SÚ/68145-18/16139-2018/BOH, 
které nabylo právní moci dne 15.9.2018. 
 
30/2022 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 16. 11. 2022 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
V souvislosti s pozemní komunikací, která se nachází na následujících pozemcích: 
a) parc. č. 2933/1; 
b) parc. č. 2933/2; 
c) parc. č. 2933/3; 
d) parc. č. 2933/4; a 
e) parc. č. 2933/5; 
vše v katastrálním území Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna, v ulici Topolová (,‚Komunikace“), tímto 
žádáme o poskytnutí následujících informací: 
1. Eviduje město Slavkov u Brna Komunikaci (jakožto samostatné těleso nebo součást příslušných 
pozemků) ve svém vlastnictví? Pokud vlastníkem Komunikace není město Slavkov u Brna, kdo je vlastníkem 
Komunikace? 
2. Žádáme o poskytnutí pasportu místních komunikací města Slavkov u Brna. 



3. V jaké kategorii je Komunikace zařazena dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů („Zákon o pozemních komunikacích“)? Platný územní plán indikuje, že se 
jedná o místní komunikaci. V případě, že je Komunikace komunikací účelovou, je veřejně přístupná či 
nikoliv? 
4. Pokud je Komunikace komunikací účelovou ve smyslu Zákona o pozemních komunikacích: 
i. bylo ve vztahu ke Komunikaci vydáno jakékoliv správní (deklaratorní) rozhodnutí o určení, že na 
výše uvedených pozemcích se nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona 
o pozemních komunikacích? Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takového rozhodnutí. 
ii. bylo ve vztahu ke Komunikaci vydáno jakékoliv rozhodnutí ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona o 
pozemních komunikacích, na základě kterého by po projednání s Policií České republiky byl upraven nebo 
omezen veřejný přístup na Komunikaci? 
5. Kdo odpovídá za údržbu Komunikace a kdo ji provádí? Je na Komunikaci prováděna zimní údržba? 
6. Žádal kdokoli z vlastníků výše uvedených pozemků o kompenzaci z hlediska veřejného užívání? 
Zejména žádal některý z vlastníků kompenzaci z důvodu existence liniové stavby na daných pozemcích, 
protože byl omezen ve svém vlastnictví? Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, žádám o sdělení, kdo z 
vlastníků pozemků žádal o tuto kompenzaci, zda mu byla přiznána, na základě jakého titulu a v jaké výši. 
V případě, že bude odpověď na jakoukoliv otázku negativní, prosíme o výslovné uvedení této skutečnosti. 
 
Poskytnutá informace: 
K otázce č. 1 uvádíme následující: 
Město Slavkov u Brna eviduje jako místní komunikaci pouze část na pozemku parc. č. 2933/1, která je ve 
vlastnictví města Slavkov u Brna. Vlastníky ostatních pozemků jsou dle veřejně přístupných údajů v katastru 
nemovitostí. 
Parc. č. 2933/2 a parc. č. 2933/4 - Agrall zemědělská technika, Bantice, č. p. 79, 67161. 
Parc. č. 2933/3 a parc. č. 2933/5  - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. 
Všechny výše uvedené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako: „Způsob využití: ostatní 
komunikace, Druh pozemku: ostatní plocha“. 
 
K otázce č. 2 uvádíme následující: 
Pasport místních komunikací je k nahlédnutí v kanceláři Městského úřadu Slavkov u Brna, speciálního 
stavebního úřadu v úřední dny pondělí a středa od 07:30 - 17:00 hod., popřípadě lze po telefonické dohodě 
sjednat jiný termín. 
 
K otázce č. 3 uvádíme následující: 
Komunikace na pozemku parc. č. 2933/1 je § 6 odst. 2, písm. c zařazena jako místní komunikace III. třídy. 
Komunikace má ev. č. 75c. 
Komunikace na pozemcích parc. č. 2933/2, 2933/3, 2933/4, 2933/5 není evidována v pasportu místních 
komunikací ve Slavkově u Brna. 
 
K otázce č. 4 uvádíme následující: 
i. Silničnímu správnímu úřadu není známo, že by bylo vedeno jakékoliv řízení ani vydáno správní 
rozhodnutí o určení, že se na výše uvedených pozemcích nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve 
smyslu § 7 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích. 
ii. Silničnímu správnímu úřadu není známo, že by bylo vedeno jakékoliv řízení ani vydáno správní 
rozhodnutí ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích, na základě kterého by byl upraven 
nebo omezen veřejný přístup na komunikaci. 
 
K otázce č. 5 uvádíme následující: 
 
Celkovou údržbu komunikace p.č.2933/1 na ulici Topolová provádí Technické služby Města Slavkov u 
Brna. Zimní údržbu komunikací na ulici Topolová provádí Technické služby Města Slavkov u Brna 
traktorovým plužením od ulice ČSA po váhu v oploceném areálu bývalého statku, kde je možnost otočení 
stroje s radlicí. Dle RM každoročně schváleného plánu zimní údržby patří tato ulice do lokality JIH – priorita 
stupně č.3. 
 
K otázce č. 6 uvádíme následující: 



Silničnímu správnímu úřadu není známo, že by některý z vlastníků výše uvedených pozemků žádal o 
kompenzaci z hlediska veřejného užívání. 


