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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Obecní úřad v Bílovicích nad Svitavou, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 
o vydání územního souhlasu, kterou dne 13.6.2014 podal 

Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01  Řícmanice, 
kterou zastupuje AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída 12, 612 00  Brno 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Řícmanice - doplnění kanalizace" 
 

a) objekt SO 08 Přeložky inženýrských sítí - SO 08.2 - Přeložky plynovodu 
b) objekt SO 09 Přípojky NN 
 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 51/1 (zahrada), parc. č. 54 (zahrada), parc. č. 69 (ostatní plocha), 
parc. č. 359/1 (zahrada), parc. č. 457 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 535 (zahrada), parc. č. 537 
(zahrada), parc. č. 539 (zahrada), parc. č. 542 (zahrada), parc. č. 583 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 
639 (zahrada), parc. č. 640 (trvalý travní porost), parc. č. 651/5 (ostatní plocha), parc. č. 651/7 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 812 (ostatní plocha), parc. č. 830 (zahrada), parc. č. 833 (ostatní plocha), parc. 
č. 996/1 (ostatní plocha), parc. č. 998 (ostatní plocha), parc. č. 1001 (ostatní plocha), parc. č. 1002/4 
(ostatní plocha), parc. č. 1002/5 (ostatní plocha), parc. č. 1003/1 (ostatní plocha), parc. č. 1003/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 1005/1 (ostatní plocha), parc. č. 1005/2 (ostatní plocha), parc. č. 1005/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 1006/1 (vodní plocha) v katastrálním území Řícmanice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

SO 08 Přeložky inženýrských sítí - SO 08.2 - Přeložky plynovodu 

SO 09 Přípojky NN 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

Přeložka plynovodu P1 z plastových trub PE 100 SDR11 d63/5,8 mm v délce 8,00 m bude umístěna 
na pozemku parc.č. 69 v k.ú. Řícmanice. 

Přeložka plynovodu P2 z plastových trub PE 100 SDR11 d63/5,8 mm v délce 61,00 m + přepojení 
přípojky k č.p. 254 v délce 1,5 m + přepojení přípojky k č.p. 256 v délce 0,5 m + obnova přípojky 
k č.p. 171 v délce 3,0 m budou umístěny na pozemku parc.č. 51/1, 54, 833 v k.ú. Řícmanice.   

Přeložka plynovodu P3 z plastových trub PE 100 SDR11 d63/5,8 mm v délce 71,00 m + obnova 
přípojky k č.p. 118 v délce 4,0 m + obnova přípojky k č.p. 140 v délce 10,0 m budou umístěny na 
pozemku parc.č. 812, 830, 833 v k.ú. Řícmanice. 

Přeložka plynovodu P4 z plastových trub PE 100 SDR11 d63/5,8 mm v délce 52 m + obnova 
přípojky k č.p. 60 v délce 7,0 m budou umístěny na pozemku parc.č. 457, 996/1, 998 v k.ú. 
Řícmanice. 

Přeložka plynovodu P5 z plastových trub PE 100 SDR11 d63/5,8 mm v délce 11,50 m + obnova 
přípojky v délce 2,5 m budou umístěny na pozemku parc.č. 1005/1, 1005/2, 1005/3 v k.ú. Řícmanice. 

Přeložka plynovodu P6 z plastových trub PE 100 SDR11 d63/5,8 mm v délce 22,00 m + obnova 
přípojky k č.p. 79 v délce 4,0 m budou umístěny na pozemku parc.č. 583, 1002/4, 1002/5, 1003/3 
v k.ú. Řícmanice. 

Přeložka plynovodu P7 z plastových trub PE 100 SDR11 d63/5,8 mm v délce 42,00 m + obnova 
přípojky k č.p. 183 v délce 4,5 m + obnova přípojky k č.p. 182 v délce 6,5 m + obnova přípojky k č.p. 
181 v délce 6,0 m + obnova přípojky k č.p. 180 v délce 4,0 m budou umístěny na pozemku parc.č. 
535, 537, 539, 542 v k.ú. Řícmanice.  
Přípojka NN k ČS 1 – kabelem AYKYz-J 4x16 mm2 délky 48 m, kabelem CYKY-J 4x10mm2 délky 
16 m (délka trasy přípojky 28 m) bude umístěno na pozemku 639, 640, 651/5, 651/7, 1005/1, 1006/1 
v k.ú. Řícmanice.  
Přípojka NN k ČS 2 – kabelem AYKY-J 4x16 mm2 délky 16 m, kabelem CYKY-J 4x10mm2 délky 3 
m (délka trasy přípojky 6 m) bude umístěna na pozemku parc.č. 998, 1001 v k.ú. Řícmanice. 
Přípojka NN k MŠ - kabelem AYKY-J 4x16 mm2 délky 28 m, kabelem CYKY-J 4x10mm2 délky 3 
m (délka trasy přípojky 18 m) bude umístěna na pozemku parc.č. 359/1, 996/1 v k.ú. Řícmanice. 

2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

3. Budou dodrženy podmínky, obsažené ve vyjádřeních správců dotčených inženýrských sítí a správce 
dotčené komunikace, které jsou součástí dokumentace: 
- E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 20.9.2013, zn. B6941-Z051329811 
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.8.2013, zn. 5000827889 a ze dne 30.9.2014, zn. 

5001009318 
- Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 17.9.2013, č.j. 658616/13 
- Vodárenská akciová společnost, a.s. ze dne 28.8.2013, č.j. 19156/2013-Ke     
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 28.8.2013, č.j. 12441/2013 
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ze dne 17.9.2013, č.j. 

KHSJM 35121/2013/BM/HOK a ze dne 18.9.2013, č.j. KHSJM 40557/2013/BM/HOK 

4. Budou dodrženy podmínky, obsažené v závazných stanoviskách a vyjádřeních dotčených orgánů: 

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí ze dne 26.8.2013, č.j. OŽP-ČJ/45230-13/RIC 
a) Odpady vzniklé při realizaci výše 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. 

b) 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. 
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c) U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem 

odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.  
d) Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. 

V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo 
oddělené shromažďování nutné, může od něj původce ustoupit na základě souhlasu o ustoupení 
od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP.   

Policie ČR, KŘ policie Jm kraje ze dne 24.9.2013, č.j. KRPB-188031-1/ČJ-2013-0600DI-POK 
o Při realizaci inženýrských sítí je nutno zajistit: 

o dodržení platné legislativy a technických předpisů 
o stanovený průjezdní profil komunikace (dodržení bezpečnostního odstupu pevných překážek 

min. 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné části vozovky), 
o vyhovující rozhledová pole křižovatek, jednotlivých připojení, u přechodů pro chodce atd. 

V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu – viz. ČSN 73 
6102, 73 6110 a 73 6101, 

o výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení, 
o v odůvodněných případech za předpokladu dodržení stanovených zásad zajistit instalaci 

bezpečnostních zařízení (zábradlí, svodidla..) dle čl. 13.12.2 a 13.1.2.3 ČSN 73 6101, 
o při realizaci stavby a jejím následném provozování nesmí být ohrožena bezpečnost silničního 

provozu, musí být zajištěna bezpečnost chodců, 
o dodržení § 33 z.č. 13/1997 Sb. 

5. Stavba SO 08.2 - Přeložky plynovodu nevyžaduje podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 6 stavebního 
zákona vydání stavebního povolení, je možno ji provést na základě tohoto rozhodnutí, užívání této 
stavby je podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu. 

6. Stavba SO 09 Přípojky NN nevyžaduje podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona vydání 
stavebního povolení, je možno ji provést na základě tohoto rozhodnutí, užívání této stavby 
nevyžaduje vydání kolaudačního souhlasu ani oznámení o užívání. 
  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01  Řícmanice 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.6.2014 podal žadatel žádost o vydání územního souhlasu na výše uvedenou stavbu. 

Protože nebyly doloženy všechny podklady, dospěl stavební úřad k závěru, že žádost nesplňuje podmínky 
podle § 96 odst. 3 stavebního zákona, proto vydal dne 20.6.2014 usnesení o projednání záměru 
v územním řízení a vyzval žadatele k doplnění podkladů v termínu do 31.8.2014 a současně řízení 
přerušil. Žadatel požádal dne 22.8.2014 o prodloužení termínu k doplnění podkladů do 31.10.2014, 
protože se mu nepodařilo zajistit potřebné doklady, stavební úřad usnesením ze dne 29.8.2014 lhůtu 
k doplnění podkladů prodloužil.   

Žádost byla doplněna dne 29.10.2014. 

Stavební úřad oznámil dne 5.11.2014 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu 
s územním plánem obce Řícmanice, účinným od 9.11.2010, stavba vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu. 

Byly doloženy tyto doklady: 
- Plná moc k zastupování ze dne 20.6.2013 
- Vyjádření MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí ze dne 26.8.2013, č.j. OŽP-ČJ/45230-

13/RIC 
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- Stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 10.7.2007, č.j. 

JMK 89871/2007 
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ze dne 21.8.2013, ev.č. 

HSBM-3-40-34/1-OPST-2013 
- Vyjádření Policie ČR, KŘ policie Jm kraje ze dne 24.9.2013, č.j. KRPB-188031-1/ČJ-2013-

0600DI-POK 
- Vyjádření Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 28.8.2013, č.j. 12441/2013  
- Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 20.9.2013, zn. B6941-Z051329811 
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 2.8.2013, zn. PM37303/2013203/Ou 
- Vyjádření itself s.r.o. ze dne 9.10.2013 
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.8.2013, zn. 5000827889 a ze dne 30.9.2014, 

zn. 5001009318 
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 17.9.2013, č.j. 658616/13 
- Vyjádření ČR-MO, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno ze dne 9.8.2013, č.j. 3456/2013-

1383-ÚP-BR   
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s. ze dne 28.8.2013, č.j. 19156/2013-Ke     
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 9.10.2013, zn. 6402/13/OVP/N 
- Vyjádření SITEL, spol. s r.o. ze dne 14.8.2013, zn. 131303786 
- Vyjádření Lesy ČR, s.p. ze dne 17.10.2008, č.j. 1396/2008/952/93/731 
- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR ze dne 6.8.2013, zn. 3412/13 
- Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s jednotlivými vlastníky 

pozemků dotčených stavbou 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení – byli stanoveni v souladu s § 85 stavebního zákona, to je žadatel, obec, na jejímž území 
se stavba navrhuje, dále vlastníci stavbou dotčených pozemků a ti, kdo mají jiné právo k těmto 
pozemkům, vlastníci pozemků bezprostředně sousedících se stavebními pozemky v místě stavby, dále 
správci dotčených inženýrských sítí, komunikace a vodního toku, to je: Obec Řícmanice, Jaromíra 
Grmelová, Hana Zelenková, Ing. Libuše Vašková, Ing. Jiří Běluša, Zuzana Bělušová, Ing. Libor Prokop, 
Ing. Hana Křížová, Karel Pantůček, Ing. Hana Vlčková, Ing. Petr Fišer, Stanislava Fišerová, Petr Šerejch, 
Anna Blatná, Petr Prudký, Dana Majerová, Aleš Staněk, Milan Drlík, Zdeněk Ševčík, Vít Ševčík, Michal 
Wiedermann, Petra Wiedermann, Petra Fritschová, Lesy České republiky, s.p., Hana Trnková, Karel 
Mahel, Marie Mahelová, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Jan 
Dvorský, Michaela Koutná, Anna Blatná, Petr Šerejch, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Česká spořitelna, a.s., vlastníci pozemků parc.č. 986/4, 
1206/25 v k.ú. Bílovice nad Svitavou, parc.č. 52/1, 52/2, 52/5, 60, 68, 72, 453, 454, 456, 458, 459, 464, 
470, 471, 572, 574, 586, 603, 617/1, 617/2, 618, 621, 622, 632, 637/1, 637/3, 650, 810, 821, 822, 830, 
832, RWE Distribuční služby, s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o., Povodí Moravy, s.p., Telefónica 
Czech Republic, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

Protože pobyt spoluvlastníků pozemku parc.č. 457 v k.ú. Řícmanice, Anny Blatné a Petra Šerejcha není 
stavebnímu úřadu znám, doručoval stavební úřad těmto účastníkům (případně jejich právním nástupcům, 
pokud tito účastníci umřeli, veřejnou vyhláškou. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, je 
účastníkům podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou – vlastníci 
sousedních pozemků jsou identifikováni v souladu s § 86 odst. 6 stavebního zákona označením pozemků 
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: nebyly vzneseny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 
stavebního řádu Jihomoravského krajského úřadu podáním u zdejšího správního orgánu. 
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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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
 
 
          Otisk úředního razítka, podpis 

 
 
 

Ing. Dagmar Němečková 
referent stavebního úřadu 

  
 
Poplatek: 
Správní poplatek se určuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. 
f) ve výši 20000 Kč. 
 
 
Obec Bílovice nad Svitavou a obec Řícmanice tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce 
obce Bílovice nad Svitavou se písemnost považuje za doručenou. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

Obdrží: 

účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona - dodejky 
AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída č.p. 12, Královo Pole, 612 00  Brno 12, IDDS: mgymq28 
  
Účastníci podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona - dodejky 
Jaromíra Grmelová, Lozíbky č.p. 1223/35a, Husovice, 614 00  Brno 14 
Hana Zelenková, Schodová č.p. 1290/15, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Ing. Libuše Vašková, Tyršovo návrší č.p. 217, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Ing. Jiří Běluša, B. Němcové č.p. 186, 675 21  Okříšky, IDDS: dtity78 
Zuzana Bělušová, Husova č.p. 140, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Ing. Libor Prokop, Tyršovo návrší č.p. 118, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Ing. Hana Křížová, Jinačovice č.p. 121, 664 34  Kuřim 
Karel Pantůček, U Mlýnku č.p. 32, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Ing. Hana Vlčková, Ve Dvorku č.p. 58, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Ing. Petr Fišer, Ve Dvorku č.p. 57, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Stanislava Fišerová, Ve Dvorku č.p. 57, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Petr Prudký, V Horce č.p. 50, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
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Dana Majerová, V Horce č.p. 19, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Aleš Staněk, Hybešova č.p. 79, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Milan Drlík, Na Vyhlídce č.p. 194, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Zdeněk Ševčík, Na Vyhlídce č.p. 181, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Vít Ševčík, Uherská č.p. 616, Praha 9-Vinoř, 190 17  Praha 917 
Michal Wiedermann, Na Vyhlídce č.p. 182, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Petra Wiedermann, Na Vyhlídce č.p. 182, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Petra Fritschová, Na Vyhlídce č.p. 183, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8, 
IDDS: e8jcfsn 
Hana Trnková, Obřanská č.p. 586, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Karel Mahel, Na Skále č.p. 175, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Marie Mahelová, Na Skále č.p. 175, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 3/5, 
601 82  Brno-město, IDDS: k3nk8e7 
Jan Dvorský, Fügnerovo nábř. č.p. 27, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Michaela Koutná, Leitnerova č.p. 706/18, Staré Brno, 602 00  Brno 2 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4-Michle , 
IDDS: pmigtdu 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, 100 00  Praha 10-Strašnice, IDDS: 
ukmjjq2 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč , IDDS: wx6dkif 
 
Účastníci podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona, jejichž pobyt není znám  - veřejnou vyhláškou 
spoluvlastníci pozemku parc.č. 457 v k.ú. Řícmanice  
Anna Blatná, Tyršovo návrší č.p. 126, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Petr Šerejch, Tyršovo návrší č.p. 126, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
případně jejich právní nástupci, pokud tito účastníci zemřeli 
 
Účastníci podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou 
Vlastníci pozemků parc.č. 986/4, 1206/25 v k.ú. Bílovice nad Svitavou, parc.č. 52/1, 52/2, 52/5, 60, 68, 
72, 453, 454, 456, 458, 459, 464, 470, 471, 572, 574, 586, 603, 617/1, 617/2, 618, 621, 622, 632, 637/1, 
637/3, 650, 810, 821, 822, 830, 832,  které bezprostředně sousedí se stavebními pozemky v místě stavby, 
dále správci dotčených inženýrských sítí a dotčeného vodního toku 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, IDDS: jnnyjs6 
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České 
Budějovice 1, IDDS: 3534cwz 
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00  Praha 4-Michle , IDDS: d79ch2h 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00  Brno 38, 
IDDS: siygxrm 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2, IDDS: m49t8gw 
  
dotčené správní úřady – na vědomí 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná č.p. 9/2, Brno-střed, Trnitá, 656 70  Brno 2, 
IDDS: 2xfbbgj 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 
602 00  Brno 2, IDDS: jaaai36 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence, Zubatého č.p. 685/1, 
Zábrdovice, 614 00  Brno 14, IDDS: ybiaiuv 
POLICIE ČR, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova č.p. 24, Veveří, 
611 32  Brno , IDDS: jydai6g 
 
k vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení - dodejky 
Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského č.p. 446, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Obec Řícmanice, Komenského č.p. 68, Řícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou, IDDS: dwzb69a 
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