
 

 

ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO 

 

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne 

MMB/0256360/2017 

Zn.:  2/35/2017/Kro  

 

5400/OD/MMB/0256360/2017 

 

Ing. B Kropáčková 

tel. 542 174 297 

2017-06-28 

ROZHODNUTÍ 
 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic 

II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 

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

(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl. 29 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, 

po projednání s vlastníkem dotčených komunikací v zastoupení správci komunikací (společnost 

Brněnské komunikace a.s., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p. o., Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, závod Brno) po projednání s Dopravním podnikem města Brna, a.s., s městskou částí 

statutárního města Brna, Brno – sever, s městskou částí statutárního města Brna, Brno – 

Maloměřice a Obřany, s městskou částí statutárního města Brna, Brno – Židenice, s městskou částí 

statutárního města Brna, Brno – Vinohrady, s městskou částí statutárního města Brna, Brno – Líšeň, 

s obcí Bílovice nad Svitavou, obcí Kanice, obcí Řícmanice a obcí Ochoz u Brna a po projednání 

s Policií ČR, KrŘ P JmK – SPDI BM a BO (č. j: KRPB-113266-1/ČJ-2017-0600DI 

ze dne 07.06.2017), rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích takto: 

Na základě žádosti právnické osoby EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové město, 

110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924, zastoupené (na základě plné moci ze dne 06.06.2017) právnickou 

osobou GEFAB CS, spol. s r.o., se sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, IČ: 416 02 901, 

(dále jen „žadatel“), povoluje: 

- uzavírku silnice č. II/374 ul. Karlova, v úseku délky cca 150 m od křižovatky se silnicí 

I/42 ul. Provazníkova, ve směru na Brno – Maloměřice a Obřany – obousměrně; 

- jednosměrnou uzavírku silnice č. II/374 ul. Karlova, v křižovatce se silnicí I/42 

ul. Provazníkova, ve směru na Brno – Židenice (ve směru k ul. Gajdošova) a ve směru 

na Brno – sever (k Tomkovo náměstí); 

dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, z důvodu zvláštního užívání pro staveništní zábor 

a realizaci stavebních prací (výkopy) pro rekonstrukci kanalizační stoky a přeložek vodovodního 

řadu v ulici Karlova v rámci stavby: „Silnice č. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo 

náměstí – demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova, včetně 

navazujících stavebních objektů“ a to za následujících podmínek: 

1) uzavírka silnice č. II/374 ul. Karlova (v úseku délky cca 150 m od křižovatky se silnicí I/42 

ul. Provazníkova, ve směru na Brno – Maloměřice a Obřany) je povolena v termínu:  

   od 01.07.2017 do 02.07.2017 – viz etapa IIa DZ;    

   od 03.07.2017 do 04.07.2017 – viz etapa IIb DZ;    

   od 05.07.2017 do 23.07.2017 – viz etapa II DZ;    

   od 24.07.2017 do 06.08.2017 – viz etapa III DZ; 

jednosměrná uzavírka silnice č. II/374 ul. Karlova, v křižovatce se silnicí I/42 

ul. Provazníkova, ve směru na Brno – Židenice (ve směru k ul. Gajdošova) a ve směru na Brno 

– sever (k Tomkovo náměstí), je povolena v termínu:      

   od 07.08.2017 do 17.08.2017 – viz etapa IV DZ;    

   od 18.08.2017 do 01.09.2017 – viz etapa V DZ; 
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2) Objízdná trasa: 

- uzavírky silnice č. II/374, v termínu od. 01.07.2017 do 06.08.2017 bude vedena:  

- ul. Karlova, Provazníkova, Tomkovo náměstí (silnice č. I/42) – ul. Valchařská 

(MK II. třídy) – ul. Selská (II/374) - obousměrně; 

- pro tranzitní dopravu: ul. Gajdošova (silnice č. I/42)  - Brno Vinohrady 

(ul. Žarošická silnice č. II/642) – Brno Líšeň (silnice č. II/373 ul. Jedovnická) - 

Ochoz u Brna (silnice č. II/373) – Kanice (silnice č. II/373) - Řícmanice 

(silnice č. II/383) - Bílovice nad Svitavou (silnice č. II/383) - obousměrně; 

- jednosměrné uzavírky silnice č. II/374  (v křižovatce se silnicí I/42 ul. Provazníkova) 

v termínu od 07.08.2017 do 01.09.2017 bude vedena:   

- ve směru z Brna – Maloměřic do centra Brna (zejména na Brno – Židenice): 

ul. Selská (II/374) – Valchařská (MK II. třídy) – Tomkovo náměstí 

(silnice č. I/42); 

- pro tranzitní dopravu: ul. Gajdošova (silnice č. I/42)  - Brno Vinohrady 

(ul. Žarošická silnice č. II/642) – Brno Líšeň (silnice č. II/373 ul. Jedovnická) - 

Ochoz u Brna (silnice č. II/373) – Kanice (silnice č. II/373) - Řícmanice 

(silnice č. II/383) - Bílovice nad Svitavou (silnice č. II/383) - obousměrně; 

3) V období od 1.7.2017 do 1.9.2017 bude přerušen provoz pravidelné drážní trolejbusové 

dopravy v úseku Tomkovo náměstí – Židenice, kasárna a v důsledku uzavírky komunikace 

Karlova bude přerušen také provoz autobusových linek vedených touto ulicí.  

Trolejbusová linka 25 bude v provozu pouze po trase Starý Lískovec, Osová – Tomkovo 

náměstí – Vozovna Husovice, trolejbusová linka 26 bude v provozu pouze po trase Nový 

Lískovec, Kamenný vrch – Tomkovo náměstí – Vozovna Husovice. 

Ttrolejbusová linka 27 provozovaná po trase Židenice, Stará osada – Vinohrady, Pálavské 

náměstí bude po dobu výluky prodloužena přes zastávky Mutěnická – Bořetická – Čejkovická 

až do zastávky Novolíšeňská jako náhrada části trasy linek 25 a 26.  

Náhradní doprava ve vyřazeném úseku Tomkovo náměstí – Stará osada bude zajištěna 

autobusy linek 44, 84 a náhradní linky x25 po trase a zastávkách: Štefánikova čtvrť – 

Merhautova – Tomkovo náměstí – Židenice, kasárna – Svatoplukova – Židenice, Stará osada.  

Autobusová linka 75 pojede v úseku mezi zastávkami Židenice, kasárna – Maloměřický most 

obousměrně (od 7.8.2017 pouze ve směru od Obřan) odklonem přes zastávku Tomkovo 

náměstí. 

Noční autobusová linka N94 pojede v úseku mezi zastávkami Tomkovo náměstí – 

Maloměřický most obousměrně přímo ulicí Valchařskou. Zastávka Karlova bude po dobu 

výluky obousměrně bez obsluhy (od 7.8.2017 bude obsloužena linkou 75 pouze ve směru 

do Obřan). 

Informace cestujícím zajistí Dopravní podnik města Brna, a.s. způsobem obvyklým. 

4) Žadatel o uzavírku zodpovídá za dodržení všech podmínek uvedených ve „Stanovení 

přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci“ vydaném: 

- Magistrátem města Brna, Odborem dopravy pod č. j.: MMB/0264883/2017 

ze dne 21.06.2017.  

- Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem dopravy pod č. j.: JMK 89151/2017 

ze dne 16.06.2017. 

- Městským úřadem Šlapanice, odborem výstavby ze dne 21.06.2017 č. j.: OV-ČJ/100752-

17/MAD. 
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Přechodná úprava místního provozu bude provedena dle situace dopravního značení (DZ), 

které je nedílnou součástí výše uvedeného stanovení.  

5) Osazení dopravního značení zajistí žadatel o uzavírku a odpovídá za jeho stav po celou dobu 

uzavírky. Realizace DZ bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, v platném znění, a s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích 

6) Případné změny v ukončení jednotlivých etap uzavírky nahlásí zhotovitel včas telefonicky 

příslušnému silnič. správnímu úřadu a rovněž zdejšímu oddělení veřejné osobní dopravy. 

7) Uzavírka bude označena informační tabulí dle § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

8) Vlastní přechodné dopravní značení musí odpovídat zvláštním technickým předpisům – 

viz stanovení přechodné úpravy provozu. 

9) Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního značení, 

jeho udržování po celou dobu uzavírky, včasné odstranění a dodržení termínu etap uzavírky 

odpovídá:      ing. Dušan Frídl;      

     EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1; 

     IČ: 452 74 924;      

     telefon: 731 601 498; 

10) Budou splněny podmínky souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, 

oddělení veřejné osobní dopravy ze dne 15.06.2017 č. j.: JMK 87264/2017. 

11) Uzavírka bude stavebně zkoordinována (včetně přechodného dopravního značení) s ostatními 

pracemi, stavbami a zábory v dané lokalitě. 

12) Při přesunu zastávky MHD informujte DPMB min. tři dny předem o přesunu. V čase 

dočasného přeložení příslušného odjezdového stání zastávky bude na dočasně zrušeném 

odjezdovém stání této zastávky vyvěšena informace o jejím přeložení. Dočasné odjezdové 

stání zastávky bude vybaveno přenosným označníkem zastávky. 

13) Bude dodržena vyhláška města Brna č. 12/2014 o koordinaci výkopových prací na veřejných 

prostranstvích ve městě Brně a vyhláška č. 10/2014 o ochraně zeleně v městě Brně. 

14) Akce bude v dostatečném předstihu na vhodném místě označena informativní tabulí 

s uvedením názvu a sídla firmy, kvůli jejíž činnosti je uzavírka komunikace povolena, důvod 

uzavírky, datum zahájení a ukončení akce, jméno a telefonní kontakt na odpovědnou osobu 

za organizování akce. 

15) Bude zachován bezpečný průchod chodců (včetně bezpečného přístupu do přilehlých objektů, 

průchodu přes stávající přechody a osazení přechodových lávek), v souladu 

s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, a bezpečnost a plynulost dopravy na pozemních komunikacích. Za všechny 

nehody, ke kterým by mohlo dojít v důsledku zvláštního užívání místní komunikace, 

odpovídá žadatel. 

16) V dostatečném předstihu budete informovat majitele přilehlých nemovitostí, majitele 

obchodních aktivit apod. o termínu uzavírky a dopravních opatřeních včetně kontaktu 

na odpovědného pracovníka. 

17) Výkop bude ohrazen a v noci a za špatné viditelnosti osvětlen. 

18) Případné znečištění komunikací bezodkladně odstraníte tak, aby nedocházelo k závadám 

ve schůdnosti a sjízdnosti komunikací a dodržíte vyhlášku č. 10/2014, o ochraně zeleně 

v městě Brně. 
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19) Bude zajištěn bezpečný příjezd (vjezd) vozidel integrovaného záchranného systému - 

Zdravotnické záchranné služby JmK, Hasičského záchranného sboru JmK, Územního odboru 

Brno-město a Policie ČR v bezprostředním ohrožení života, zdraví a majetku v uzavřeném 

úseku komunikace. 

20) Pro vozidla s povolením stavby je vjezd umožněn dle technologických možností realizace 

stavby. 

21) Po celou dobu prací umožníte přístup a příjezd k požárním hydrantům. 

22) Náklady spojené s odstraněním případných škod na komunikacích budou uhrazeny žadatelem 

o uzavírku, po dohodě se správcem komunikací. 

23) S provozovatelem odvozu odpadu projednáte způsob odvozu odpadu a umístní odpadových 

nádob. O projednaném způsobu budete informovat vhodným způsobem majitele přilehlých 

nemovitostí. 

24) Toto povolení nezbavuje žadatele povinnosti dodržovat další zákonná ustanovení. 

25) Po skončení uzavírky bude DZ uvedeno do původního stavu a protokolárně předáno zástupci 

Brněnských komunikací a.s. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Dne 15.06.2017 byla doručena Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, žádost právnické osoby 

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924, 

zastoupené (na základě plné moci ze dne 06.06.2017) právnickou osobou GEFAB CS, spol. s r.o., 

se sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, IČ: 416 02 901, o povolení: 

- uzavírky silnice č. II/374 ul. Karlova (v úseku délky cca 150 m od křižovatky se silnicí 

I/42 ul. Provazníkova, ve směru na Brno – Maloměřice a Obřany) je povolena v termínu:

   od 01.07.2017 do 02.07.2017 – viz etapa IIa DZ;   

   od 03.07.2017 do 04.07.2017 – viz etapa IIb DZ;   

   od 05.07.2017 do 23.07.2017 – viz etapa II DZ;   

   od 24.07.2017 do 06.08.2017 – viz etapa III DZ; 

- jednosměrné uzavírky silnice č. II/374 ul. Karlova, v křižovatce se silnicí I/42 

ul. Provazníkova, ve směru na Brno – Židenice (ve směru k ul. Gajdošova) a ve směru 

na Brno – sever (k Tomkovo náměstí), je povolena v termínu:    

     od 07.08.2017 do 17.08.2017 – viz etapa IV DZ; 

     od 18.08.2017 do 01.09.2017 – viz etapa V DZ; 

z důvodu zvláštního užívání pro staveništní zábor a realizaci stavebních prací (výkopy) 

pro rekonstrukci kanalizační stoky a přeložek vodovodního řadu v ulici Karlova v rámci stavby: 

„Silnice č. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo náměstí – demolice nemovitostí, výstavba 

kanalizace a vodovodu v ulici Karlova, včetně navazujících stavebních objektů“.  

Podle § 27 odst. (1) písm. a) správního řádu je účastníkem řízení v řízení o žádosti žadatel. 

Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky komunikací je podle § 24 odst. (2) zákona 

o pozemních komunikacích a v souladu s § 27 odst. (3) správního řádu také majetkový správce 

komunikací – spol. Brněnské komunikace, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p. o., 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno. 

Rozhodnutí ve věci povolení uzavírky silnice zakládá statutárnímu městu Brnu, městské části Brno 

– Maloměřice a Obřany, městské části Brno – sever, městské části Brno – Líšeň, městské části Brno 

– Vinohrady, městské části Brno – Židenice, obci Bílovice nad Svitavou, obci Řícmanice, obci 

Kanice a obci Ochoz u Brna postavení účastníka řízení – obce, na jejímž zastavěném území má být 
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povolena uzavírka, event. vedena objízdná trasa, rovněž i spol. DPMB, a.s. zakládá postavení 

účastníka řízení jako přepravci veřejné hromadné přepravy cestujících. Všechny tyto subjekty mají 

tedy postavení účastníka řízení podle § 27 odst. (1) správního řádu. 

 

K žádosti o povolení uzavírky výše uvedených komunikací byl doložen souhlas: 

1) společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 19.06.2017; 

2) SÚS JMK  ze dne ze dne 19.06.2017 č. j.: 11577/2017/128/Skja; 

3) Ředitelství silnic a dálnic České Republiky, závod Brno; 

4) Investičního odboru Magistrátu města Brna ze dne 21.06.2017, pod č. j.: MMB/0257218/2017; 

Dále byl doložen souhlas Dopravního podniku města Brna, a.s. ze dne 18.06.2017. K žádosti byly 

doplněny souhlasy: 

- statutárního města Brna, Městské částí Brno – sever (ze dne 20.06.2017); 

- statutárního města Brna, Městské částí Brno – Židenice (ze dne 26.06.2017); 

- statutárního města Brna, Městské částí Brno – Líšeň (ze dne 28.06.2017); 

- obce Řícmanice ze dne 19.06.2017; 

- obce Kanice ze dne 19.06.2017; 

- obce Ochoz u Brna ze dne 20.06.2017; 

- obce Bílovice nad Svitavou ze dne 21.06.2017; 

a nesouhlas SMB, městské částí Brno – Maloměřice a Obřany ze dne 19.06.2017; 

Dále bylo k žádosti doloženo stanovisko Policie ČR, KrŘ P JmK – SPDI BM a BO dne 16.03.2017 

pod č. j: KRPB-136252-2/ČJ-2017-0600DI ze dne 07.06.2017, které dokládá projednání výše 

uvedené uzavírky s orgánem Policie ČR-DI. 

Dne 19.06.2017 bylo k žádosti dodatečně doloženo stanovení přechodné úpravy provozu vydané 

Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem dopravy pod č. j.: JMK 89151/2017 ze dne 

16.06.2017. 

Dne 21.06.2017 bylo k žádosti dodatečně doloženo stanovení přechodné úpravy provozu vydané:   

- Magistrátem města Brna, Odborem dopravy pod č. j.: MMB/0264883/2017 

ze dne 21.06.2017.  

- Městským úřadem Šlapanice, odborem výstavby ze dne 21.06.2017 č. j.: OV-ČJ/100752-

17/MAD. 

Dne 21.06.2017 oznámil správní orgán účastníkům řízení zahájení správního řízení v souladu 

s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 

správní řád), a současně oznámil v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, že jsou 

shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. Současně upozornil účastníky řízení, že případné 

námitky lze uplatnit nejpozději při ústním jednání, které bylo svoláno na den 27.06.2017.  

V rámci ústního jednání nebyly vzneseny námitky účastníky jednání, vyjma zástupce statutárního 

města Brna, městské částí Brno – Maloměřice a Obřany, který trval na vyjádření MČ  ze dne 

19.06.2017, ve kterém nesouhlasí s trasováním objízdné trasy pro veškerý tranzit z obcí severně nad 

MČ Brno – Maloměřice a Obřany přes ul. Valchařskou, jelikož by toto přineslo významné zhoršení 

dopravní situace v MČ a vznik velmi častých a dlouhých kongescí. 
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K tomu správní orgán uvádí, že od zpracování návrhu dopravního značení je plánována objížďková 

trasa pro tranzitní dopravu přes obce Ochoz u Brna, a MČ Brno – Líšeň po silnicích II/383 a II/373, 

takto správní orgán uzavírku projednal a povolil. 

Pro uzavírku silnice č. II./374 ul. Karlova byla silničním správním úřadem stanovena objízdná trasa 

přes ul. Valchařskou, a dále objízdná trasa pro veškerý tranzit (z obcí severně nad MČ Brno – 

Maloměřice a Obřany) přes obce  Ochoz u Brna (silnice č. II/373) – Kanice (silnice č. II/373) – 

Řícmanice. Tato objízdná trasa bude sloužit zejména pro obyvatele těchto obcí a obcí položených 

severně. Současně bude tiskovým oddělením MMB zveřejněna tisková zpráva o uzavírce silnice 

č. II/374 ul. Karlova a jejich objízdných trasách, aby byla zajištěna informovanost obyvatel 

a přilehlých obcí, pro které je vhodné použít objízdnou trasu přes Ochoz u Brna. 

 

V rámci správního řízení byly splněny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení 

uzavírky v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, jelikož silniční správní úřad plánovanou uzavírku projednal: 

- s vlastníkem pozemní komunikace která má být uzavřena, nebo po které má být vedena 

objízdná trasa (v zastoupení správcem komunikací tj. společností  Brněnské komunikace 

a.s., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Ředitelství dálnic a dálnic ČR, závod 

Brno); 

- s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, 

tedy s městskou částí statutárního města Brna, Brno – Maloměřice a Obřany, městskou částí 

statutárního města Brna, Brno – sever, s městskou částí statutárního města Brna, Brno – 

Líšeň, s městskou částí statutárního města Brna, Brno – Vinohrady, s městskou částí 

statutárního města Brna, Brno – Židenice, s obcí Bílovice nad Svitavou, s obcí Kanice, 

s obcí Řícmanice a s obcí Ochoz u Brna. 

K předmětné žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Policie ČR, KrŘ P JmK – SPDI BM a BO 

(KRPB-136252-2/ČJ-2017-0600DI ze dne 07.06.2017) a stanovení přechodné úpravy silničního 

provozu vydané: 

- Magistrátem města Brna, Odborem dopravy pod č. j.: MMB/0264883/2017 

ze dne 21.06.2017.  

- Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem dopravy pod č. j.: JMK 89151/2017 

ze dne 16.06.2017. 

- Městským úřadem Šlapanice, odborem výstavby ze dne 21.06.2017 č. j.: OV-ČJ/100752-

17/MAD. 

V rámci plánované uzavírky silnice č. č. II/374 bude zajištěn bezpečný příjezd a složek IZS 

(integrovaného záchranného systému - Zdravotnické záchranné služby JmK, Hasičského 

záchranného sboru JmK, Územního odboru Brno-město a Policie ČR). 

V rámci plánované uzavírky dochází k přemístění zastávek linkové osobní dopravy. Z tohoto 

důvodu byl doložen souhlas dotčeného Dopravního úřadu dle ust. § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

odboru dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy a Magistrátu města Brna, odboru dopravy. 

Dále silniční správní úřad zvážil celospolečenský význam výše uvedené stavby, která je první 

stavbou z hlediska připravovaných staveb: „Silnice I/42 - VMO Rokytova“ a „Slnice I/42 – 

VMO Tomkovo náměstí“. 
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Odkladný účinek případného odvolání proti tomuto rozhodnutí je ze zákona o pozemních 

komunikacích odejmut. Silniční správní úřad povolil omezení pozemních komunikací a uzavírku 

pozemních komunikací, na nezbytně nutnou dobu konání akce. 

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, dbal silniční správní úřad při povolení uzavírky o zajištění přístupu k sousedním 

nemovitostem a o vyhovující technické zabezpečení uzavírky. 

 

POUČENÍ 

 

Při nesplnění shora uvedených podmínek může Magistrát města Brna, Odbor dopravy, toto povolení 

omezit nebo zrušit v souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, Odboru dopravy, podáním učiněným na Magistrát města Brna - Odbor 

dopravy.  

Právní moc rozhodnutí bude žadateli vyznačena vydavatelem rozhodnutí po uplynutí odvolací 

lhůty. 

Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.  

   

 

 

    otisk úředního razítka 

 

 

          Ing. Vladimír Bielko 

vedoucí odboru 

 

Počet listů: 6 (při oboustranném tisku 3) 

Příloha: Situace DZ  

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, zastoupená GEFAB CS spol. s r. o., IČ: 41602901 + příl. - D; 

Brněnské komunikace a.s. + příloha - D; 

SÚS JmK + příloha - D; 

Ředitelství silnic a dálnic ČR + příloha - D; 

MČ statutárního města Brna, Brno – Maloměřice a Obřany + příloha - D; 

MČ statutárního města Brna, Brno – sever + příloha - D; 

MČ statutárního města Brna, Brno – Líšeň + příloha - D; 

MČ statutárního města Brna, Brno – Vinohrady + příloha - D; 

MČ statutárního města Brna, Brno – Židenice + příloha - D; 

Obec Bílovice nad Svitavou + příloha - D; 

Obec Řícmanice + příloha - D; 

Obec Kanice + příloha - D; 

Obec Ochoz u Brna + příloha - D; 

DPMB + příloha - D; 
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Dotčené orgány:  

Policie ČR – DI + příloha (č. j: KRPB-136252-2/ČJ-2017-0600DI) + příloha - D; 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Mgr. Mudrych + příloha – D; 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Mgr. Červinková + příloha – D; 

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby – ing. Macháček + příloha – D; 

Odbor dopravy MMB – odd. veř. individuální dopravy – Ing. Lžičařová – zde; 

 

Na vědomí: 

Investiční odbor MMB – zde; 

Brněnské komunikace a.s., ing. Kasálková + příloha - D; 

ÚMČ statutárního města Brna, Brno - sever + příloha - D; 

ÚMČ statutárního města Brna, Brno – Maloměřice a Obřany + příloha - D; 

ÚMČ statutárního města Brna, Brno – Líšeň + příloha - D; 

ÚMČ statutárního města Brna, Brno – Vinohrady + příloha - D; 

ÚMČ statutárního města Brna, Brno – Židenice + příloha - D; 

Městská policie Brno + příloha - D; 

KORDIS JMK + příloha – D; 

SAKO Brno a.s. + příloha – D; 

Česká pošta s.p., IČ:  47114983 + příloha – D; 

Hasičský záchranný sbor + příloha - D; 

Zdravotnická záchranná služba + příloha - D; 

BDS-BUS, s.r.o., IČ: 253 02 078 – D; 

P&P Traffic Academy s.r.o., IČ: 052 15 617 – D; 

 

Co: ref.  

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
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