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ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO 

 

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne 

MMB/0344825/2018 

Zn.: 11/20-R/Jaiv 

5400/OD/MMB/0344825/2018 Ing. Iveta Jahnová 

542 174 215 

2019-01-31 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 

nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne: 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

 

STAVEBNÍ  POVOLENÍ 

 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, 

příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), dále v souladu  

s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vykonávající působnost speciálního 

stavebního úřadu ve věcech místních komunikací základního komunikačního systému  

ve statutárním městě Brně, dle čl. 29 odst. 2 písm. b) Statutu města Brna, rozhodl o žádosti 

Statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785, které je 

zastoupeno společností Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,  

IČO: 607 93 098, ze dne 27.08.2018, o vydání stavebního povolení pro stavbu „Ulice Hudcova – 

úprava komunikace v úseku ul. Obůrky a OK Kytnerova“, takto:  

 

Stavba „Ulice Hudcova – úprava komunikace v úseku ul. Obůrky a OK Kytnerova“, na 

pozemcích p.č. 3/1, 3/2, 3/3, 3/8, 7, 329/1, 329/7, 400/1, 400/2, 401, 524/1, 547/2, 547/16, 547/24, 

547/25 v k.ú. Medlánky; 

se podle ust. § 115 stavebního zákona a v návaznosti na ust. § 16 zákona o pozemních 

komunikacích 

 

p o v o l u j e,  

 

stavebníkovi, kterým je Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno,    

IČO: 449 92 785, zastoupené společností Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská třída 1a,  

657 68 Brno, IČO: 607 33 098, v rozsahu předložené projektové dokumentace. 
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Základní údaje o stavbě: 

 

Místo stavby: Brno – Medlánky 

Investor:  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno  

Projektant: Brněnské komunikace a.s., Útvar dopravního inženýrství, Renneská třída 1a, 

639 00 Brno, IČO: 607 33 098 

Termín výstavby: rok 2019 - 2020 

 

Stručná charakteristika stavby: 

 

Projektová dokumentace řeší úpravu komunikace ul. Hudcova v úseku od ul. Obůrky po OK ul. 

Kytnerova. 

Ve výše uvedeném úseku budou opraveny komunikační plochy v celém uličním profilu. Dojde 

k úpravě polohy silničních obrub, budou upraveny vjezdy k sousedním nemovitostem. Bude upraven 

i vjezd do ulice Obůrky, která je zařazena jako obytná zóna. 

Dále budou upravena stávající kolmá parkovací stání s vytvořením vyhrazeného místa pro osoby 

ZTP. Bude vytvořen nový podélný parkovací záliv o délce 23,00 m na místě stávajícího pásu zeleně. 

Autobusová zastávka ve směru do centra bude vymístěna ze zálivu do jízdního pruhu. Nástupní 

hrana autobusových zastávek bude napřímena a prodloužena na hodnotu 18,00 m. Jízdní pruhy  

(š. 3,5 m) budou v prostoru zastávek odděleny ostrůvkem o šířce 2,50 m až 1,50 m. Ostrůvek bude 

rozdělen na tři části. U vjezdu do objektu č.o.2 bude v délce 6,90 m konstrukčně vytvořen jako 

přejížděný z důvodu vjezdu a výjezdu vozů na svoz KO. 

Stávající vjezd do objektu před restaurací bude zachován a bude zúžen na hodnotu 3,50 m. 

Chodník mezi okružní křižovatkou a autobusovou zastávkou bude rozšířen na 2,25 m. 

Povrchová dešťová voda bude svedena do uličních vpustí podélným a příčným sklonem komunikace. 

Chodníkové plochy budou odvodněny částečně do zeleně a především do vozovky. Odvodnění 

vozovky bude pomocí 10 nových uličních vpustí.  

 

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

 

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné 

změny nesmějí být provedeny bez předchozího projednání s investorem a se speciálním 

stavebním úřadem.  

2. Při stavebních pracích je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení. Je nutno dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.   

3. Práce nesmí být prováděny v nočních hodinách, nesmí docházet k obtěžování přilehlé zástavby 

nadměrným hlukem a prachem. Bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zejména díl 6 

§ 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 16-36 (část pátá vyhlášky – 

obecné technické požadavky na komunikaci). Budou přiměřeně dodržena ustanovení platných 

ČSN uvedených v příloze této vyhlášky. 
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5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, a to firmou oprávněnou k provádění staveb tohoto typu. 

Před zahájením stavby bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby (název  

a sídlo).  

6. Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou.  

7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky města Brna č. 12/2014 o koordinaci 

výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně a vyhlášky č. 10/2014 o ochraně 

zeleně v městě Brně. 

8. Před zahájením stavby (v dostatečném časovém předstihu) požádá zhotovitel stavby příslušný 

silniční správní úřad, o povolení uzavírky (popř. povolení zvláštního užívání komunikace) 

komunikace dotčené výše uvedenou stavbou – pro realizaci stavby za předpokladu, že budou 

splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o uzavírce (popř. podmínky pro rozhodnutí  

o zvláštním užívání komunikace) ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

9. Všechny výkopy v rámci realizace stavby budou řádně ohrazeny a osvětleny. Bude zachován 

přístup do všech přilehlých nemovitostí. Bude-li z výkopů v průběhu realizace stavby čerpána 

voda, nesmí být odváděna na komunikační plochy.    

10. Před zahájením prací zajistí investor (zhotovitel) vytýčení všech podzemních inženýrských sítí  

a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při 

provádění prací podzemní vedení nezakreslená v PD, musí být provádění prací přizpůsobeno 

skutečnému stavu.  

11. Dodržíte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich 

ochranných pásem. Při realizaci stavby dodržte ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení 

technického vybavení“. V případě odkrytí sítě či zařízení, uvědomíte o tom jejich vlastníka či 

správce. Obnažené vedení (zařízení) musí být zajištěno před poškozením, armatury musí zůstat 

ovladatelné a přístupné. Před provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník 

k provedení kontroly neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek kontroly zapište do 

stavebního deníku. 

12. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění komunikací užívaných pro účely stavby.  

13. Případné škody způsobené výstavbou budou hrazeny a řešeny v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy – zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

14. Dokumentace skutečného stavu provedení stavby bude zajištěna geodetickými metodami 

v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv; musí obsahovat číselné 

polohové i výškové údaje o zaměřovaných skutečnostech. Jedno vyhotovení dokumentace 

geodetického zaměření v elektronické formě a technické zprávy je stavebník povinen předat na 

Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna nejpozději před kolaudací stavby. Doklad  

o předání dokumentace je nezbytným podkladem pro řízení o vydání kolaudačního souhlasu.  

15. Zabudované chráničky budou před záhozem protokolárně předány příslušnému správci. Doklad 

o předání a převzetí chrániček bude předložen stavebnímu úřadu k řízení o vydání kolaudačního 

souhlasu. 

16. V době provádění stavby bude zajištěna provozuschopnost požárních hydrantů a příjezd k nim. 

17. Odpady vzniklé při výstavbě je nutné předat oprávněným osobám, dle zákona č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které k této 

činnosti mají souhlas příslušného orgánu státní správy v odpadovém hospodářství.  

18. Ke kolaudaci stavby předloží stavebník doklady o evidenci a likvidaci odpadů ze stavby. 
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19. Při vlastní výstavbě nesmí docházet ke znečišťování přilehlých komunikací. Případné znečištění 

musí být ihned odstraněno.  

20. Kontrolní prohlídky stavby budou po odstranění většiny stávající konstrukce vozovky a opěrné 

zdi; po provedení krytu vozovky; po dokončení stavebních prací. 

21. Stavba bude označena informační tabulí s označením názvu stavby, investora, dodavatele              

a termínem stavby. 

22. Stavba bude dokončena do 30.11.2020.  

23. Budou splněny podmínky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení podle  

ust. § 109 stavebního zákona:     

- Brněnské komunikace a.s., zn. 3100-Nov-42018 ze dne 07.08.2018; 

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 722/026987/2017/EŠk ze dne 09.10.2017; 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 723769/17 ze dne 22.09.2017; 

- Dopravní podnik města Brna, a.s., zn. 11796/2017/5040 ze dne 24.10.2017; 

- Statutární město Brno, Odbor investiční MMB, č.j. MMB/0386596/2017 ze dne 

31.10.2017 (prodlouženo); 

- Statutární město Brno, Majetkový odbor MMB, č.j. MMB/0399331/2015 ze dne 

09.11.2015 (prodloužení: č.j. MMB/0386346/2017 ze dne 11.10.2017); 

- E.ON Servisní, s.r.o., zn.: B6941-16206883 ze dne 13.10.2017; 

- E.ON Česká republika, s.r.o., zn.: V1858-16281203 ze dne 09.10.2018; 

- GridServices, s.r.o., zn.: 5001591572 ze dne 17.10.2017; 

- Technické sítě Brno, a.s., zn.: 5800/Šim/1088/17 ze dne 06.10.2017; 

- Veřejná zeleň města Brna, p.o., zn.: S/380/1229/17 ze dne 04.10.2017; 

- UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena spol. InfoTel, spol. s r.o., zn.: 170967/z/cm ze 

dne 27.09.2017; 

- Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, č.j. MU-

IS/112611/2017/581101/ÚVT-2/Kli., 2487 ze dne 02.10.2017; 

- Povodí Moravy, s.p., zn.: PM073115/2017-203/Mat ze dne 06.02.2017; 

- Lesy města Brna, a.s., zn.: 2437/2/18 ze dne 12.01.2018. 

24. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů:                                                                                                                                                                                          

A) Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované 

pracoviště  dopravního inženýrství BM a BO, č.j. KRPB-168697-5/ČJ-2015-0600DI-

KOL ze dne 08.01.2016 (prodloužení č.j. KRPB-221703-1/ČJ-2017-0600DI-KOL ze dne 

02.10.2017); 

B) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Brno,  

ev. č.: HSBM-73-1-2487/1-OPST-2017 ze dne 18.10.2017; 

C) Krajská hygienická stanice JMK, č.j. KHSJM 04500/2016/BM/HOK ze dne 25.02.2016 

(prodloužení č.j. KHSMJM 53178/2017/BM/HOK ze dne 16.11.2017);  

D) Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany 

územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, sp. zn.: 77885/2017-8201-

OÚZ-BR, č.j. 3046-730/2017-8201 ze dne 03.10.2017; 
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E) Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, koordinované stanovisko 

č.j. MMB/0386269/2017 ze dne 31.10.2017 - Odbor dopravy Magistrátu města Brna 

(dále jen „MMB“), Odbor životního prostředí MMB  a Odbor vodního a lesního 

hospodářství a zemědělství MMB jako dotčené orgány, se vyjádřily v rámci 

koordinovaného stanoviska; 

25. Stavebník je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

existence stavby byla při správném provedení a běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 

odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 

ochrana proti hluku. Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen 

stavebník předložit nejpozději k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením v řízení  

o vydání kolaudačního souhlasu. 

26. V průběhu stavby bude zachován bezpečný přístup ke všem sousedním nemovitostem. 

S případným omezením plynulého přístupu v důsledku stavby budou všichni vlastníci přilehlých 

nemovitostí včas seznámeni.  

27. Na stavbě musí být k dispozici stavební povolení, ověřená projektová dokumentace a stavební 

deník.  

28. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu. V případě nedodržení 

termínu dokončení stavby požádejte min. 1 měsíc před uplynutím lhůty k dokončení stavby  

o prodloužení termínu k dokončení stavby. Stavba může být užívána pouze na základě 

kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona. 

29. K vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy zejména následující doklady (dle vyhlášky  

č. 503/2006 Sb., příloha č. 12): 

- geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence 

v KN nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku); 

- stavební povolení a ověřená projektová dokumentace stavby (k nahlédnutí); 

- dokumentace skutečného provedení stavby komunikace (v případě změn v PD); 

- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby; 

- doklad o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na MMB – Odbor 

městské informatiky; 

- doklady o vytýčení stavby; 

- doklad o předání a převzetí stavby spol. Brněnské komunikace a.s.; 

- předávací protokol sepsaný mezi investorem a zhotovitelem (byl-li sepsán); 

- potvrzení dodavatele o provedení stavby – v souladu s PD, s podmínkami SP a příslušných 

ČSN; 

- doklady o výsledcích všech provedených předepsaných zkoušek; 

- doklady o provedených kontrolách vlastníků (správců) inženýrských sítí stavbou 

komunikace dotčených;   

- doklad o provedených kontrolách armatur a poklopů; 

- doklad o průtočnosti uličních vpustí; 

- doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností;  

- doklad o funkčnosti veřejného osvětlení; 

- doklady o kontrolách zeleně a o předání zelených ploch správci; 
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- opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu vydané Odborem dopravy MMB, 

oddělením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích včetně situace 

dopravního značení;  

- doklad o předání dopravního značení; 

- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů (atesty, 

certifikáty, prohlášení o shodě);   

- stavební deníky;                                     

- závazná stanoviska dotčených orgánů; 

- plná moc v případě zastupování stavebníka. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Dne 27.08.2018 obdržel Magistrát města Brna, Odbor dopravy, žádost Statutárního města Brna,     

IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zastoupeného společností 

Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská třída 1a, 657 68 Brno, IČO: 607 33 098  

(dále jen „stavebník“), o vydání stavebního povolení pro stavbu „Ulice Hudcova – úprava 

komunikace v úseku ul. Obůrky a OK Kytnerova“ na pozemcích p.č. 3/1, 3/2, 3/3, 3/8, 7, 329/1, 

329/7, 400/1, 400/2, 401, 524/1, 547/2, 547/16, 547/24, 547/25 v k.ú. Medlánky.    

Dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení. 

Dne 17.10.2018 pod č.j. MMB/0417987/2018 doložil žadatel Magistrátu města Brna, Odboru 

dopravy doplňující podklady pro stavební řízení. 

Dne 17.10.2018 pod č.j. MMB/0417984/2018 obdržel Odbro dopravy Magistrátu města Brna (dále 

jen „OD MMB“) žádost Statutárního města Brna, IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské 

náměstí 1, 601 67 Brno, zastoupeného společností Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská 

třída 1a, 657 68 Brno, IČO: 607 33 098, tykající se sloučení stavebního řízení pod jedno, jelikož pro 

stavbu jsou příslušné dva speciální stavební úřady, a to: OD MMB a ÚMČ Brno – Medlánky. 

Dne 19.10.2018 pod č.j. MMB/0417984/2018, zn.: 11/20-AtrúJaiv, OD MMB usnesením rozhodl 

podle ust. § 131 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“) takto: 

Věc správního řízení o vydání stavebního povolení na stavbu „Ulice Hudcova – úprava komunikace 

v úseku ul. Obůrky a OK Kytnerova“ jejíž součástí jsou i místní komunikace, které nejsou zařazeny 

do komunikací základního komunikačního systému, přebírá speciální stavební úřad OD MMB, 

který v dané věci bude dále jednat a rozhodne v postavení nalézacího správního úřadu. Usnesení 

nabylo právní moci dne 21.11.2018. 

Stavba je v souladu se záměry územního plánování.  

Pro stavbu vydal ÚMČ Brno – Medlánky, Stavební úřad, Územní rozhodnutí ze dne 22.06.2018,  

č.j. MCBMED/01817/2018/Hos, spis. zn. ÚS/00987/2016, které nabylo právní moci dne 

25.07.2018, a souhlas s povolením stavby ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, (dále v textu jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších 

předpisů, č.j. MCBMED/02410/2018/Hos, spis. zn. ÚS/02352/2018 ze dne 08.08.2018.  

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, dne 

26.11.2018 oznámil veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem 

27.08.2018 bylo zahájeno stavební řízení.  

Protože speciálnímu stavebnímu úřadu pro pozemní komunikace, byly dobře známy místní poměry 

a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo upuštěno 

v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a od ústního jednání.  
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Současně stavební úřad upozornil účastníky stavebního řízení a dotčené orgány, že případné 

námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 

Okruh účastníků stavebního řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ust. § 109 stavebního 

zákona, přičemž za sousední pozemky byly vzaty pouze pozemky s přímou hranicí stavby, a to 

takto: 

Za účastníka řízení byl vzat stavebník, dále vlastníci stavbou dotčených pozemků: Statutární město 

Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Odborem majetkovým; ČR – Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových a vlastník staveb na dotčených pozemcích, tj. společnost Brněnské 

komunikace a.s. jako pověřený správce dotčených komunikačních ploch. 

Za účastníky řízení jsou považováni vlastníci pozemků a staveb na nich přímo sousedících se 

stavbou, a dále vlastníci a správci inženýrských sítí, kteří jsou, příp. mohou být stavbou dotčeni. 

Jako dotčený orgán, byla ke stavebnímu řízení v souladu s ust. § 16 odst. 1 zákona o pozemních 

komunikacích přizvána Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 

Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO.   

Ve stavebním řízení přezkoumal Odbor dopravy Magistrátu města Brna žádost stavebníka  

o stavební povolení jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 

ve spojení s ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích a z hledisek uvedených v ust. § 111 

stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Zjistil, že projektová 

dokumentace stavby splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního 

prostředí, ochrany zdraví a života. 

Technické řešení odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu – 

vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb.  

Protože speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení prací 

v uvedeném rozsahu, rozhodl způsobem ve výroku uvedeným. 

 

 

POUČENÍ 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení a to k Odboru dopravy 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu města Brna. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  

Právní moc rozhodnutí bude žadateli vyznačena vydavatelem rozhodnutí po uplynutí odvolací 

lhůty.  

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabude právní moci, nebude 

stavba zahájena. 

          

 

 

                                                                                      

Ing. Bc. Pavel Pospíšek 

pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně  

    neobsazené funkce vedoucí/ho odboru 

 

otisk 
úředního 

razítka 
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Počet listů: 9 jednostranných / 5 oboustranných 

 

1 příloha / 1 x ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci 

rozhodnutí. 

  

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

Stavebník – Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785, které je 

zastoupeno společností Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 639 00 Brno, IČO: 607 93 098 

 

Ostatní účastníci řízení obdrží toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou: 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 463 47 275 

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČO: 255 08 881 

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Brno, Hády 968/2, 614 00 Brno, IČO: 257 33 591 

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Brno, Hády 968/2, 614 00 Brno, IČO: 257 33 591 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 279 35 311 

Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, IČO: 255 12 285 

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 639 00 Brno, IČO: 607 33 098 

Majetkový odbor MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 

Odbor investiční MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, IČO: 040 84 063 

Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČO: 621 61 521 

UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, která je zastoupena společností InfoTel, spol. s r.o., 

Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno, IČO: 469 81 071 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 

Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim, IČO: 607 13 356 

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 554/68a, 602 00 Brno, IČO: 002 16 224 

Statutární město Brno (IČO: 449 92 785) zastoupené Majetkovým odborem MMB, Malinovského nám. 3, 

601 67 Brno 

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,  

128 00 Praha, IČO: 697 97 111 

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich v k.ú. Medlánky, p.č.: 1, 3/4, 6, 8/1, 8/2, 406/9, 446/4, 446/10, 

514/1, 515, 516, 518/2, 521, 522, 523, 530/1, 532, 533, 534/1, 535, 538, 539, 540, 542, 547/1, 520, 519, 

524/2, 9, 10, 12, 4/1. 

 

Dotčené orgány:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno 

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, KŘ, Zubatého 1, 614 00 Brno, IČO: 708 84 099 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČO: 710 09 191 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního 

inženýrství BM a BO (č.j. KRPB-168697-5/ČJ-2015-0600DI-Kol ze dne 08.01.2016, č.j. KRPB-221703-

1/ČJ-2017-0600DI-KOL ze dne 02.10.2017), Kounicova 21, 611 32 Brno, IČO: 751 51 499 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení 

ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČO: 601 62 694 
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Dále obdrží: 

Odbor památkové péče MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 

ÚMČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno 

Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČO: 463 47 534 

ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO: 614 59 445 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy nemovitého majetku, 

Kounicova 21, 611 32 Brno, IČO: 751 51 499 

Městská policie Brno, Oddělení komunikačních technologií, Štefánikova 43, 602 00 Brno 

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc 

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681 

Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha, IČO: 281 75 492 

Faster CZ spol. s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno, IČO: 607 22 266 

SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno, IČO: 255 17 767 

InfoNet a.s., Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, IČO: 607 19 150 

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, IČO: 188 26 016 

PODA a.s., 28. Října 1168/102, 702 00 Ostrava, IČO: 258 16 179 

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČO: 447 97 320 

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČO: 002 16 305 

České radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 247 38 875 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno, IČO:  271 63 059 

Odbor vnitřních věcí MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (se žádostí o vyvěšení na úřední desku  

a potvrzení sejmutí) 

ÚMČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a potvrzení 

sejmutí) 

Co: ref.  

 


		2019-02-01T10:35:14+0100
	Ing. Dušan Kotisa fdaad76a8b4d6d03fa6d3c32046fff007a81511a




