
 

 

M ě s t s k ý   ú ř a d   Š l a p a n i c e 
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

ODBOR VÝSTAVBY 

speciální stavební úřad 
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Oprávněná úřední osoba: Ing. OTRUBA Vítězslav, 

                                                         tel.: 533 304 559, 

                                      e-mail.: otruba@slapanice.cz 

 

Brno, dne 5. srpna 2015 

 

 

Stavebník: 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, 

Žerotínovo Nám. č.p.3/5, 601 82  Brno 

Ing. Tvrdíková Lucie 

 

R OZHODNU TÍ  
V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 

 

Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení 

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

(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a ustanovení § 40 odst. (4) písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o pozemních komunikacích), 

ve stavebním řízení přezkoumal žádost ze dne 27.2.2014, kterou podala Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, Žerotínovo Nám. č.p.3/5, 

601 82  Brno (dále jen „stavebník“) o vydání stavebního povolení na stavbu "II/373, III/37367 

průtah - Březina" (dále jen „stavba“) na pozemku: parc. č. 1, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 18/1, 50, 51/2, 52, 

54, 71, 76, 78, 91/4, 91/5, 95, 97, 101, 104, 105/2, 106, 117/1, 121, 147, 149, 151, 158, 159, 160, 

165, 168, 170, 172, 191/1, 191/2, 191/3, 192/1, 192/2, 249/21, 249/34, 249/35, 249/38, 249/39, 

249/42, 249/43, 249/51, 249/52, 251/1, 272, 313/13, 313/15, 313/16, 313/17, 313/23, 313/25, 

313/29, 313/30, 313/92, 313/105, 313/115, 313/122, 320, 429/2, 429/5, 429/6, 429/35, 429/39, 

429/41, 429/58, 441/4, 471/1, 471/3, 474, 477, 497/1, 497/4 v k. ú. Březina u Křtin, 52, 70, 73, 76, 

79, 80, 85, 88, 90, 97, 101/1, 112/1, 112/2, 114, 118, 120, 128, 131, 164, 169, 209/1, 210/1, 210/4, 

210/6, 210/7, 210/8, 210/9, 211, 220/1, 241/1, 251/109, 272/3, 278/678 v k. ú. Proseč u Březiny a 

na základě provedeného řízení podle § 115 stavebního zákona vydává 
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s t a v e b n í  p o v o l e n í  

 

na stavbu "II/373, III/37367 průtah - Březina" 

na pozemku: parc. č. 1, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 18/1, 50, 51/2, 52, 54, 71, 76, 78, 91/4, 91/5, 95, 97, 101, 

104, 105/2, 106, 117/1, 121, 147, 149, 151, 158, 159, 160, 165, 168, 170, 172, 191/1, 191/2, 191/3, 

192/1, 192/2, 249/21, 249/34, 249/35, 249/38, 249/39, 249/42, 249/43, 249/51, 249/52, 251/1, 272, 

313/13, 313/15, 313/16, 313/17, 313/23, 313/25, 313/29, 313/30, 313/92, 313/105, 313/115, 

313/122, 320, 429/2, 429/5, 429/6, 429/35, 429/39, 429/41, 429/58, 441/4, 471/1, 471/3, 474, 477, 

497/1, 497/4 v k. ú. Březina u Křtin, 52, 70, 73, 76, 79, 80, 85, 88, 90, 97, 101/1, 112/1, 112/2, 

114, 118, 120, 128, 131, 164, 169, 209/1, 210/1, 210/4, 210/6, 210/7, 210/8, 210/9, 211, 220/1, 

241/1, 251/109, 272/3, 278/678 v k. ú. Proseč u Březiny. 

 

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydáno Úřadem městyse Jedovnice dne 29. 5. 2013  pod č.j. 

SÚ – 3225/529/13, spisová značka MJED SÚ – 3255/1517/12 s nabytím právní moci dne 4. 7. 

2013. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 – Rekonstrukce silnice II/373 (km 0,000 – 0,414) 

SO 102 – Rekonstrukce silnice II/373 (km 0,414 – 1,057) 

SO 103.1 – Rekonstrukce silnice III/37367 (km 0,022 – 0,190) 

SO 103.2 – Rekonstrukce silnice III/37367 (km 0,190 – 0,455) 

SO 104 – Rekonstrukce silnice III/37367 (km 0,0,455 – 1,293) 

SO 113 – Objízdná trasa 

SO 123.1.1 – Chodníky 

SO 123.2.1 – Chodníky 

SO 124.1 – Chodníky 

SO 201 – Opěrná zeď u sil. II/373 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

kterou vypracoval Ing. Petr Hájek, ČKAIT 000 96 61 a která je přílohou tohoto rozhodnutí; 

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 

jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, 

jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů 

na životní prostředí. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem v souladu 

s ověřenou projektovou dokumentací. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 

technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, dle příslušných technických norem, uvedených v příloze č. 1 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v souladu 

s Technickými podmínkami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP"). 

5. Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovení 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

6. Stavebník zajistí včasnou a časovou koordinaci realizace výstavby jednotlivých stavebních 

objektů se stavebními objekty povolovanými jinými stavebními úřady. 

7. U výjezdu na pozemní komunikace zajistí stavebník účinná opatření k čištění vozidel, 

aby pozemní komunikace nebyly stavbou nadměrně znečišťovány a která brání nadměrné 

prašnosti při přesunu zeminy a materiálů na stavbě. 

8. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Stavebním podnikatelem 

bude odborná firma oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti 

podle zvláštních předpisů. 

9. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem, termín zahájení 

stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

10. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 

na staveniště štítek o povolení stavby (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn 

před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechat je na místě 

až do vydání kolaudačního souhlasu. 

11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení 

a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost 

a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání v částech stavby určených 

pro užívání veřejností, ochranu proti hluku. Doklady prokazující shodu vlastností použitých 

výrobků s požadavky na stavbu budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas. 

12. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou 

stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, 

kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 

13. Zhotovitel stavby při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím 

a zajistí aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, 

vykonávaly jen ty osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

14. Před zahájením prací na stavbě budou v prostoru staveniště polohově a výškově vyznačena 

vedení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem. 

15. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být prováděním stavby narušen. 

16. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, 

poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční 

po celou dobu trvání všech prací. 

17. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, vydaného Úřadem městyse Jedovnice dne 

29. 5. 2013  pod č.j. SÚ – 3225/529/13, spisová značka MJED SÚ – 3255/1517/12 

s nabytím právní moci dne 4. 7. 2013. 

18. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy: 
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a) MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 21. října 2014 

 

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní 

správu v oblasti nakládání s odpady dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech v platném znění, a je nutné, aby byly splněny následující podmínky: 

 Odpady vzniklé při realizaci uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou 

předloženy při kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě (rekonstrukci) budou 

zařazeny podle postupu uvedeného v ust. § 2 a § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

Katalog odpadů. 

 Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít 

v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu 

v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí 

nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách 

(pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

z kterého bude patrno, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu 

zeminy budou doloženy u kolaudace. 

 

Předložený záměr se dotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny, 

u nichž je k výkonu státní správy příslušný pověřený obecní úřad a obecní úřad obce 

s rozšířenou působností ve smyslu ustanovení §§ 76 odst. (2) a 77 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

 Ke kácení dřevin rostoucích mimo les o stanovené velikosti a charakteristice 

ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., je dle § 8 zákona o ochraně 

přírody a krajiny nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny vydané 

místně příslušným obecním úřadem, kterým je Obecní úřad obce Březina. 

 

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní 

správu v oblasti ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a je 

nutné, aby byly splněny následující podmínky: 

 Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací 

účinných organizačních a technických opatření. 

 

b) Krajská hygienická stanice JmK, stanovisko ze dne 22. listopadu 2013 

 

Se stavbou "II/373, III/37367 průtah, obec - Březina", se souhlasí. 

 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění 

těchto podmínek: 

 Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor vyhovující 

laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby vodovodu v rozsahu krácený 

rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou 

se stanoví požadavky na pitnou a teplou a vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody, ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, stanovisko ze dne 26. srpna 2013 
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Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 

písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

posoudil projektovou dokumentaci předloženou dne 6.5.2013. K výše uvedené 

dokumentaci vydává souhlasné stanovisko s podmínkou: 

 V souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb musí být umožněn odběr požární technikou v místech stávajících 

zdrojů požární vody. 

 

d) Policie ČR, specializované pracoviště dopravního inženýrství, vyjádření ze dne  

23. září 2014 

 

Po posouzení předložené žádosti zdejší součást Policie ČR souhlasí s realizací stavby pro 

stavební řízení za těchto podmínek: 

 Je nutné dodržet současně platnou legislativu a technické předpisy. 

 

Odsouhlaseno dne 23.9.2013 pod č.j.: KRPB – 182158-1/ČJ-2014-0600DI-SKO. 

 

19. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky vlastníků technické a dopravní 

infrastruktury: 

 

a) Lesy České republiky, s.p., vyjádření ze dne 19. srpna 2013  

 

LČR, s.p., Lesní správa Bučovice nemají námitek proti stavbě: 

 Stavbou ani jejím dalším užíváním nesmí být provoz v sousedních lesních 

porostech omezován. Vzhledem k tomu, že stavba nebude umístěna v dostatečné 

vzdálenosti od lesa, upozorňujeme Vás na nebezpečí poškození vyvrácenými 

stromy nebo padajícími větvemi vlivem povětrnostních podmínek. Podle § 22 

zákona č. 289/1995 Sb. o lesích v platném znění za škody takto vzniklé LČR, s.p. 

neručí. 

 Kromě výjimky tímto odsouhlasené, musí být dodrženy všechny zákonné 

předpisy. 

 

b) Povodí Moravy, s.p., vyjádření ze dne 9. září 2014 

 

Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek: 

 Projektová dokumentace bude odsouhlasena přímým správcem dotčeného 

vodního toku Ochozský potok. 

 Odvodnění do zatrubněného toku nedoporučujeme, upřednostňujeme zachování 

odvodnění dešťových vod do příkopu. Pokud bude investor trvat na napojení 

do vodního toku, musí být zatrubnění dostatečně kapacitní na navýšené množství 

odváděných dešťových vod (v dokumentaci není zveden výpočet). 

 Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových 

nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 

se závadnými látkami. 
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Upozorňujeme: 

 Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené 

průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude 

se na jejich odstranění podílet. 

 Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu 

a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným 

úkapům či únikům ropných látek. 

 Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

v platném znění. 

 

c) RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření ze dne 16. června 2015 

 

Před zahájením stavby žádáme předložit k odsouhlasení realizační projektovou 

dokumentaci, do které budou zapracovány rozměry propojovacích šachet dle metodiky 

RWE pro minimální rozměrové nároky na montážní jámy při neinvestičních akcích, 

včetně dílčích schémat propojů hlavních řadů. 

 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 

 

1) za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze 

při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky 

dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a  zákona č. 

458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu 

nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové 

stanovisko k této změně, 

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 

provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální 

centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní 

před požadovaným vytýčením. Na žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 

uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení 

plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 

zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 

zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol, 

4) bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon 458/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor 

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo 

ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, 

zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových 

a motorových nářadí,  
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7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stávající činnosti řádně 

zabezpečeno proti jeho poškození, 

8) v případě použití bezvýkopových  technologií (např. protlaku) bude před zahájením 

stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 

signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 

provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 

pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede 

příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána 

minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Na žádosti uvede žadatel naši značku 

(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 

plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán 

protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno, 

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým 

pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 

12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 

a nadzemní prvky plynárenského zařízení.  

13) případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo 

plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení 

vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále 

přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů a pod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku 

uvedeno jinak), 

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno 

jinak), 

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 

přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 

zařízení.  

Za správnost předložené projektové dokumentace a její soulad s platnými technickými 

předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. 

 

d) E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření ze dne 2. června 2015 

 

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 

(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distibuce, a.s. 

 

ECZR byla předána žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen 

OP): 

 

Podzemní vedení VN 

Nadzemní vedení VN 

Podzemní vedení NN 
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Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční 

a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, 

na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se  v zájmovém území 

do všech paré prováděcí dokumentace. 

  

2.  Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby 

s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 

33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 3301. 

3.  V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci 

uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 

Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno 

pod písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či  majetek osob 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením 

4.  Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy 

o celkové hmotnosti nad 6 t. 

5.  Veškerá stavební činnost  v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, 

podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou 

Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní 

opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-

1.Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude 

před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího 

podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy. 

6.  Veškeré práce s mechanizací, jejíž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 

nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno 

provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 

25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno 

provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději 

do 10. dne předchozího měsíce. 

7.  Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to 

nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. 

V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací 

povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů zaměstnanců 

ECR. Vytýčení kabelů zajistí p. Pavlíček S. - tel.: 515 364 738. 

8.  Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce. 
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9.  Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 

jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. 

10. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho 

poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, 

bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení 

našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

11. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. 

O kontrole bude proveden zápis do montážního  nebo stavebního deníku. Při nedodržení 

této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora 

stavby. 

12. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení uzemňovacího 

vedení. 

13. Neprodlené ohlášení jakýchkoliv poškození distribučního  a sdělovacího zařízení 

v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577. 

 

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECR 

předložte toto vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem 

a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací. 

 

e) O2 Czech  Republic, a.s., vyjádření ze dne 11. května 2015 

 

Na základě určení a vymezení zájmového území žadatelem a na základě stanovení 

důvodu pro vydání vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen 

Telefónica) o síti elektronických komunikací následující vyjádření: 

 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, 

jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 

společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém 

výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen 

ochranné pásmo).  

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené 

žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem 

v žádosti. 

 

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, 

změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného 

v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše 

v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření 

nastane nejdříve. 

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného 

odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou 

žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, 

nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, 

která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat 
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společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 

případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, 

prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou 

sítě – Aleš Pokorný, tel.: 541 132 698, 606 613 871, e-mail: 

ales.pokorny@o2.com (dále jen POS). 

(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, 

který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré 

náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení.  

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník 

povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky 

SEK. 

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti 

je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou 

součástí tohoto Vyjádření. 

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené 

a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace 

o SEK. 

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté 

informace  a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. 

Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, 

rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti 

Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli 

odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů 

práva autorského. 

 

 V případě jakýchkoli dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost 

Telefónica na asistenční lince 14 111. 

  

20. Za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu 

úřadu (s dostatečným předstihem cca 20 dnů) tyto fáze výstavby: 

 Provedení pláně po vyhodnocení zátěžových zkoušek únosnosti pláně. 

 Před pokládkou krycích vrstev komunikace. 

Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby speciálnímu stavebnímu úřadu 

oznámit.   

21. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí 

speciálního stavebního úřadu o povolení předčasného užívání stavby před jejím dokončením 

a to po dohodě se zhotovitelem stavby. Před dokončením stavby stavebník podá speciálnímu 

stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na 

formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, 

ve které budou uvedeny identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího 

dokončení. Žádost bude podána 15 dnů před dokončením stavby.  

mailto:ales.pokorny@o2.com
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22. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů 

státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započetím 

užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 

23. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

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

povolení pozbývá podle § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla 

zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci 

25. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu 

finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona. 

26. Stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: 

 

1. Dokumentaci skutečného provedení stavby. (se zakreslením tras nadzemních 

a podzemních vedení) 

2. Doklad o oznámení záměru realizovat stavbu Archeologickému ústavu AV ČR. 

3. Kopii evidence všech odpadů včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám. 

4. Doklady o provedení vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. 

Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými osobami zeměměřičskými 

inženýry. 

5. Předložit kopii živnostenského listu (výpisu z OR), opravňující zhotovitele stavby 

k provádění pozemních komunikací a kopii osvědčení o autorizaci podle zákona 

360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro osobu zodpovědnou za vedení realizace 

stavby. 

6. Souhlasná stanoviska vlastníků sítí v dotčené oblasti osvědčující, že byly dodrženy 

podmínky a normy pro provádění křížení a souběhu sítí se stavbou nebo zápis o kontrole 

(montážní nebo stavební deník) křížení a souběhu před záhozem výkopu. 

7. Oznámení o zahájení stavby speciálnímu stavebnímu úřadu. 

8. Oznámení o výběru stavebního podnikatele, který bude realizovat stavbu a osoby 

zodpovědné za vedení realizace stavby. 

9. Zápis o převzetí dokončeného díla. 

10. Protokoly o zkouškách a atesty materiálů. 

Splnění dalších podmínek obsažených v územním rozhodnutí a stavebním povolení. 
 

Označení účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, 

Žerotínovo Nám. č.p.3/5, 601 82  Brno 

  

Námitky účastníků řízení nebyly podány. 

 

 

Odůvodnění 

 

Dne 27.2.2014 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "II/373, 

III/37367 průtah - Březina" na pozemku parc. č. 1, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 18/1, 50, 51/2, 52, 54, 71, 76, 
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78, 91/4, 91/5, 95, 97, 101, 104, 105/2, 106, 117/1, 121, 147, 149, 151, 158, 159, 160, 165, 168, 

170, 172, 191/1, 191/2, 191/3, 192/1, 192/2, 249/21, 249/34, 249/35, 249/38, 249/39, 249/42, 

249/43, 249/51, 249/52, 251/1, 272, 313/13, 313/15, 313/16, 313/17, 313/23, 313/25, 313/29, 

313/30, 313/92, 313/105, 313/115, 313/122, 320, 429/2, 429/5, 429/6, 429/35, 429/39, 429/41, 

429/58, 441/4, 471/1, 471/3, 474, 477, 497/1, 497/4 v k. ú. Březina u Křtin, 52, 70, 73, 76, 79, 80, 

85, 88, 90, 97, 101/1, 112/1, 112/2, 114, 118, 120, 128, 131, 164, 169, 209/1, 210/1, 210/4, 210/6, 

210/7, 210/8, 210/9, 211, 220/1, 241/1, 251/109, 272/3, 278/678 v k. ú. Proseč u Březiny, kterou 

podal Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, 

Žerotínovo Nám. č.p.3/5, 601 82  Brno. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydáno Úřadem městyse Jedovnice dne 29. 5. 2013  pod č.j. 

SÚ – 3225/529/13, spisová značka MJED SÚ – 3255/1517/12 s nabytím právní moci dne 4. 7. 

2013. 

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými 

pro její řádné posouzení dle ustanovení § 111 stavebního zákona, bylo stavební řízení dne 7.3.2014 

přerušeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31. 7. 2015. Žádost 

byla doplněna dne 3. 7. 2015. 

Stavební úřad opatřením ze dne 8. 7. 2015 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

 

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala 

dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil 

pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení 

z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 

orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena 

nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. 

 

K návrhu na vydání stavebního povolení byla doložena rozhodnutí, vyjádření a stanoviska: 

 MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy 

 O2 Czech Republic, a.s. 

 RWE Distribuční služby, s.r.o. 

 E.ON Česká republika, s.r.o. 

 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková 

 NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. 

 Správa chráněné krajinné oblasti Moravský Kras 

 Archeologický ústav AV ČR 

 Lasy ČR, s.p. 

 Povodí Moravy, s.p. 
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 KORDIS JMK, a.s. 

 Hasičský záchranný sbor JmK 

 Krajská hygienická stanice 

 Policie ČR DI Brno-venkov 

 

Stanoviska dotčených orgánů státní správy a stanoviska účastníků řízení byla zkoordinována 

a jejich podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Navrhovatel v řízení prokázal, 

že má k pozemku, na kterém se stavba bude provádět, vlastnické právo, a na pozemky ke kterým 

nemá vlastnické právo doložil právo stavbu provést založené smlouvou o zřízení věcného břemene. 

 

Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické 

požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. V provedeném 

stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení 

z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 

orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena 

nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Námitky ani připomínky 

uplatněny nebyly.  

 

Jelikož speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, bránící povolení stavby, rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.   

 

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:  

a) stavebník 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem  

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu 

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis 

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice 

Lesy ČR Lesní správa Bučovice, Zámek 1, 685 01 Bučovice 

Povodí Moravy, s.p., Husova č.p.760, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp, Ořechovská 35, 619 64 Brno 

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
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Poučení o odvolání 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru Územního plánování a stavebního řádu Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního 

orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 

proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li 

v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení 

celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 

zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 

počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo 

v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, 

které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení 

v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 

na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

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

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na 

odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty 

platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad 

obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba 

již byla zahájena. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ing. Hana Meitnerová 

vedoucí odboru výstavby 

 

 

 

       Otisk 

    úředního 

      razítka 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Příloha: 

- ověřená projektová dokumentace stavby 

- štítek „Stavba povolena“  

Přílohy si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů , stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 10 000,- Kč, sazebníku správních 

poplatků byl uhrazen dne 30. 7. 2015 bankovním převodem. 

 

Městské úřady se žádostí o vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu 

vyvěšení a sejmutí oznámení: 

- MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice 

- Obecní úřad Březina, Březina č.p.24, 679 05  Křtiny 

 

Doručí se:  

Účastníci řízení (prostřednictvím veřejné vyhlášky)  

Beránek Roman, Vsetínská 525/16, Štýřice, 63900 Brno 

Beránková Bohumila, Březina 84, 67905 Březina  

Bittner Michal RNDr.Mgr. Ph.D., Březina 286, 67905 Březina  

Bittnerová Alexandra Mgr., Březina 286, 67905 Březina  

Blatný Jan, ulice Kosmonautů 415/7, Starý Lískovec, 62500 Brno 

Blatný Jaroslav, Oblá 403/35, Nový Lískovec, 63400 Brno  

Blatný Petr, Březina 81, 67905 Březina  

Coufalová Jarmila, Březina 65, 67905 Březina  
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Černošek Milan Ing., Březina 213, 67905 Březina  

Češka Jaroslav Ing., Mentour 25, 53863 Chroustovice  

Doleželová Miroslava, č.p. 146, 67906 Senetářov  

Dostál Aleš, Březina 199, 67905 Březina  

Dostál Ludvík, Březina 93, 67905 Březina  

Dostál Miroslav, Březina 169, 67905 Březina  

Dostálová Ivana, Březina 199, 67905 Březina  

Drahovzal Miroslav, Březina 185, 67905 Březina  

Drahovzalová Marie, Březina 185, 67905 Březina  

FI Březina výstavba RD, spol. s r.o., Masarykova 318/12, Brno-město, 60200 Brno 

Havlíčková Ludmila, Březina 193, 67905 Březina  

Hloušek Petr, Březina 34, 67905 Březina  

Holomek Jaroslav, Březina 401, 67905 Březina  

Holomková Zdeňka, Březina 401, 67905 Březina  

Janíček František, Březina 404, 67905 Březina  

Janíčková Loydová Pavlína, Březina 404, 67905 Březina  

Jenč Lubomír, Foltýnova 1026/14, Bystrc, 63500 Brno  

Jenčová Marie RNDr. CSc., Foltýnova 1026/14, Bystrc, 63500 Brno  

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno   

Juran Lukáš, Březina 80, 67905 Březina  

Kalivoda Zdeněk, Březina 157, 67905 Březina  

Kaštil Břetislav, Březina 33, 67905 Březina  

Kaštilová Blanka, Březina 33, 67905 Březina  

Keprt Břetislav, č.p. 141, 67905 Bukovinka  

Keprtová Marie, Březina 62, 67905 Březina  
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Kopecká Helena PhDr., Skřivanova 346/16, Ponava, 60200 Brno 

Kopecký Vít Ing., Skřivanova 346/16, Ponava, 60200 Brno  

Kousalík Petr, Březina 183, 67905 Březina  

Kozel Ivo, Březina 173, 67905 Březina  

Kratochvíl Jaroslav, č.p. 92, 68301 Olšany  

Kratochvílová Růžena, č.p. 92, 68301 Olšany 

Křenek Michal, Rajhradická 129, 66461 Rebešovice  

Křenková Jitka, č.p. 300, 66401 Kanice  

Křenková Marcela, Rajhradická 129, 66461 Rebešovice  

Kříčka Oldřich, Březina 171, 67905 Březina  

Kříčková Stanislava, Březina 171, 67905 Březina  

Kučera Zdeněk, Březina 97, 67905 Březina  

Leutseyeu Siarhei, Volutová 2521/18, Stodůlky, 15800 Praha 5  

Lukosz Marek, Lešetínská 378/5a, Staré Město, 73301 Karviná  

Luner Miroslav, Březina 187, 67905 Březina  

Maar Michal, Březina 299, 67905 Březina  

Malík Ladislav, Březina 109, 67905 Březina  

Malík Lukáš, Březina 182, 67905 Březina  

Malík Ondřej, č.p. 30, 67905 Březina  

Malík Petr, Březina 182, 67905 Březina  

Malíková Iva, Březina 182, 67905 Březina  

Malíková Věra, Březina 118, 67905 Březina  

Marková Jarmila, Březina 73, 67905 Březina  

Maternová Ivana, Březina 100, 67905 Březina  

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno 
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Neužil Jaromír, Březina 83, 67905 Březina  

Neužil Kamil, Březina 267, 67905 Březina  

Nevoralová Františka, Březina 56, 67905 Březina  

Obec Březina, Březina 24, 67905 Březina  

Ohnútek Radko Ing., Březina 25, 67905 Březina  

Ohnútek Radko Ing., Březina 25, 67905 Březina  

Ohnútková Dana, Březina 124, 67905 Březina  

Ohnútková Dana., Březina 25, 67905 Březina    

Ondráček Radek, Březina 184, 67905 Březina  

Paděra Josef Ing., Školní 133/34, 66441 Popůvky 

Pavloň Zdeněk, Březina 88, 67905 Březina  

Pavloňová Blanka, Březina 88, 67905 Březina  

Pazucha Jaroslav, Březina 406, 67905 Březina  

Pazuchová Anna, Březina 406, 67905 Březina  

Pelikánová Květa MVDr., Březina 60, 67905 Březina  

Petrilák Miroslav, U Hrubé lípy 535, 67906 Jedovnice 

Pila Višňové, a.s., č.p. 364, 67138 Višňové 

Polák Jiří, Březina 3, 67905 Březina  

Polák Vilém, Březina 300, 67905 Březina  

Polák Vít, Březina 151, 67905 Březina  

Pozorský Martin Bc., č.p. 95, 67901 Skalice nad Svitavou  

Přichystal Jan, Březina 180, 67905 Březina  

RD Březina pod Kapličkou, s.r.o., č.p. 364, 67138 Višňové 

Rumián Libor, Březina 263, 67905 Březina  

Rumiánová Ivana Ing., Březina 263, 67905 Březina  
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Říhová Lenka Mgr., Babín 8, 39470 Těmice  

Samsonová Sylvie, Březina 299, 67905 Březina  

Sehnal Jiří, Dolní Lhota 24, 67801 Blansko 

Sehnal Milan, Březina 153, 679 05 Březina 

Srncová Zdeňka, Březina 168, 67905 Březina  

Srnec Antonín, Březina 168, 67905 Březina  

Srnec Luboš Ing., Mikulovská 4053/8, Židenice, 62800 Brno 

Staveník Bořivoj, Vojtěcha Lanny 3271, 27201 Kladno  

Staveník Jindřich, Březina 301, 67905 Březina  

Stűndlová Emilie, Březina 12, 67905 Březina  

Suchý Miloslav, č.p. 132, 66402 Ochoz u Brna 

Ševčík Martin, Březina 296, 67905 Březina  

Ševčíková Eva, Březina 296, 67905 Březina  

Šíblová Bohdana, Březina 5, 67905 Březina  

Šikula Josef , DiS., Josefy Faimonové 2226/7, Líšeň, 62800 Brno  

Šikulová Alena, Josefy Faimonové 2226/7, Líšeň, 62800 Brno  

Šimek Michal, Březina 30, 67905 Březina  

Šimková Markéta, Březina 30, 67905 Březina  

Šlof Jan, Prušánecká 4172/12, Židenice, 62800 Brno  

Šlofová Jitka, Prušánecká 4172/12, Židenice, 62800 Brno 

Špaček Zdeněk, Březina 121, 67905 Březina  

Špačková Dobromila, Březina 121, 67905 Březina  

Štourač Josef, Březina 87, 67905 Březina  

Švehla Milan, Březina 176, 67905 Březina  

Tělocvičná jednota Sokol Březina, Březina 200, 67905 Březina  
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Trávníček Petr, Venhudova 1621/12, Černá Pole, 61400 Brno 

Veselá Hana, Rybářská 804, 69123 Pohořelice 

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice 

Lesy ČR Lesní správa Bučovice, Zámek 1, 685 01 Bučovice 

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4 

Povodí Moravy, s.p., Husova č.p.760, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

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

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

 

Dále vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich nebo ten, kdo má k takovému pozemku právo 

odpovídající věcnému břemeni,  

Parc. č. 2, 9/1, 9/5, 9/6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 28, 29, 30, 31/1, 32/1, 32/2, 41, 44, 47, 48, 51/1, 53, 55, 56/1, 

58/1, 58/2, 59, 60/1, 62, 64, 65, 67, 69, 72, 74, 77, 79, 80, 82, 83, 87, 90/7, 96/1, 102, 105/1, 107, 109, 111, 

113, 115, 117/2, 119, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 139, 141, 144, 146, 148, 152, 154, 161/1, 

162/1, 164/1, 164/2, 166, 187, 189/1, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206/1, 206/2, 207, 211, 212, 

214/3, 215/4, 215/5, 217, 219, 222, 223, 225, 226, 233/1, 243, 249/20, 249/26, 249/27, 249/28, 249/33, 

249/47, 249/50, 249/53, 249/56, 251/6, 268, 269, 313/1, 313/15, 313/22, 313/26, 313/55, 313/82, 313/84, 

313/86, 313/88, 313/90, 429/1, 429/23, 429/31, 429/34, 429/37, 429/38, 429/40, 429/43, 429/45, 429/47, 

429/51, 429/64, 431, 433/1, 439/3, 471/2, 473, 475, 492, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 497/3 

v k.ú. Březina u Křtin 

a parc. č. 1/1, 2/1, 3, 4, 6, 7, 26, 28, 30, 31, 32, 34/4, 35, 36, 41, 42, 44/2, 48/2, 50/2, 51/1, 51/2, 53, 56, 60/1, 

60/2, 63, 65, 68, 71, 74, 77, 81, 84/1, 84/2, 86, 87, 89/1, 93, 95, 98, 99/1, 101/2, 103, 105, 108, 110, 113/1, 

113/2, 115, 116, 119, 121, 122, 124/1, 124/4, 129, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146/1, 146/2, 155, 158, 

160, 162, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 179, 180, 182, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 194, 198, 

200/1, 201, 203, 205, 207, 210/4, 210/5, 212, 213, 215, 220/3, 222, 223, 227, 231, 232/1, 232/2, 236/2, 

237/1, 237/1, 237/2, 251/100, 251/102, 251/103, 251/104, 251/105, 251/110, 251/111, 251/63, 272/4, 278/2, 

278/211, 278/212, 278/679, 332 

v k.ú. Proseč u Březiny . 

 

Účastníci řízení (prostřednictvím datové schránky)  

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo Nám. 

č.p.3/5, 601 82 Brno, DS: PO, k3nk8e7 

Korespondenční adresa Komenského 2, 678 01 Blansko, Ing. Tvrdíková Lucie 

 

Dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky)  

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14  

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se, Jeřábkova č.p.1847/4, 602 00 Brno 2  

- Policie ČR,  KŘP JmK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - venkov, 

Kounicova 24, 611 32 Brno - Veveří, DS: OVM, jydai6g 
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Dotčené orgány (Mě Ú Šlapanice)  

- Městský úřad Šlapanice, OŽP, Opuštěná č.p.9/2, 656 70 Brno 

 

Na vědomí (za účelem zveřejnění na úřední desce) 

- Obecní úřad Březina, Březina č.p.24, 679 05 Křtiny 

- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí č.p. 100/7, 664 51 Šlapanice 

 

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky) 

- NIPI Bezbarierové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č.p.4481/44, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 

5ec62h6 

- Obec Březina, Březina č.p.24, 679 05 Křtiny, DS: OVM, 3h8azzx 

- Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Královopolská č.p.147, 612 00 Brno 12, DS: PO_R, xnjf5zy 
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