KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Č. j.: JMK 40694/2019

Sp. zn.: S - JMK 11685/2019/OD

Brno 13.03.2019

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, pověřený podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí,
ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, na základě žádosti žadatele – společnosti Skanska a.s., Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 262 71 303, zastoupená na základě plné moci společností ZLINMARK DZ s.r.o.,
Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČ: 042 62 701 – účastníka řízení dle § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podané dne 23.01.2019,
po předchozím souhlasu Ředitelství silnic dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Závod
Brno, se sídlem Šumavská 525/33, 602 00 Brno, IČ: 659 93 390, jako organizací pověřenou výkonem
vlastnických práv státu k dotčené pozemní komunikaci, která má být uzavřena, a zároveň je po ní vedena
objížďka, a po projednání s účastníky řízení (Statutární město Brno, Městská část Brno-jih, Mariánské nám.
13, 617 00 Brno, IČ: 449 92 785, Statutární město Brno, Městská část Brno – Tuřany, Tuřanské náměstí 1,
620 00 Tuřany, IČ: 449 92 785, Statutární město Brno, Městská část Brno – Chrlice, Chrlické náměstí 1/4,
Chrlice, 643 00 Brno, IČ: 449 92 785, Město Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, IČ: 002 82 103),
na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, a po předchozím souhlasu
příslušného orgánu Policie ČR, KŘP JMK, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,
Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499, podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a
v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů,

povoluje uzavírku
silnice:

I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih

druh uzavírky: částečná
v úseku:

ul. Hněvkovského, Brno, km 2,480 – 3,030

z důvodu:

realizace stavby „I/41 Brno, ul. Hněvkovského, oprava krytu vozovky“

popis objížďky: Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na III/15278 ul.
Sokolova během Etapy I a Etapy II je vedena po ul. Hněvkovského, dále po ul. Černovické,
obrat na Fáměrově náměstí a zpět přes ul. Černovickou na Hněvkovského a Sokolovu.
Objízdná trasa během všech tří etap pro zakázané odbočení vlevo z II/380 ul. Kaštanová
k dálnici D2 je realizováno pomocí odklonu dopravy již v Brně-Tuřanech přes ul. Růžovou,
dále přes Brno-Chrlice po ul. U Viaduktu a Zámecká k dálniční mu nájezdu na MÚK BrnoChrlice.
Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na II/380 ul.
Kaštanovou bude realizována pomocí obratu na rampách křížení dálnic D1 a D2.
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

termín:

Etapa I
Etapa II
Etapa III

od: 17.03.2019 do: 02.04.2019
od: 03.04.2019 do: 18.04.2019
od: 19.04.2019 do: 21.04.2019

Podmínky částečné uzavírky silnice I. třídy:
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky. Realizace
dopravního značení bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o silničním provozu) a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a dále se
stanovením přechodné úpravy provozu vydaným zdejším úřadem dne 08.03.2019 pod č. j. JMK
37892/2019 (vydané pro DZ na silnici I. třídy), Magistrátem města Brna, odborem dopravy č.j.
MMB/0091120/2019 ze dne 28.02.2019 a Městským úřadem Šlapanice, Odborem výstavby, č.j. OVČJ/11590-19/HAS ze dne 27.02.2019 (vydané pro DZ na silnici II. a III. třídy a místní komunikace),
Ministerstvem dopravy č.j. 33/2019-120-RD/7 ze dne 08.03.2019 (vydané pro DZ na dálnici D1 a D2),
které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Uzavírka bude označena předepsaným způsobem v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na začátku uzavírky musí
být umístěna orientační tabule a uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické
osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
3. Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního
značení, jeho udržování a včasné odstranění je žadatel Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha
8, IČ: 262 71 303, kontaktní osoba: Ing. Jiří Soják, stavbyvedoucí, tel.: 737 257 115.
4. V průběhu částečné uzavírky bude po celou dobu umožněn průjezd vozidel Záchranného
integrovaného systému.
5. Po celou dobu trvání uzavírky bude umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
6. Silniční správní úřad požaduje, aby byly v křižovatkách na začátku a konci uzavřeného úseku
upraveny signální plány SSZ tak, aby bylo minimalizováno tvoření dopravních kongescí a umožněn co
možná nejplynulejší pohyb vozidel.
7. Žadatel zajistí včasné informování vlastníků přilehlých nemovitostí o případném znemožnění vjezdu
k těmto nemovitostem (např. vhozením informací o průběhu prací včetně kontaktu na odpovědnou
osobu do schránek).
8. Budou dodrženy podmínky Dopravního úřadu – Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru
dopravy, Odd. veřejné linkové dopravy souhlas č. j. JMK 31769/2019 ze dne 28.2. 2019:
-

po celou dobu trvání uzavírek bude možný průjezd autobusů linkové osobní dopravy
obousměrně po silnici I/41,
po celou dobu trvání uzavírek mimo termín od 19.4. 2019 do 21.4. 2019 bude možný průjezd
autobusů linkové osobní dopravy ze silnice I/41 ve směru od centra města Brna vlevo na
silnici II/380 ul. Kaštanovou,
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-

-

v termínu od 19.4. 2019 do 21.4. 2019 bude možná objízdná trasa autobusů linkové osobní
dopravy za uzavřené levé odbočení ze silnice I/41 ve směru od centra města Brna na silnici
II/380 ul. Kaštanovou přes MÚK 196 dálnic D1 a D2,
po celou dobu trvání uzavírek bude možný průjezd autobusů linkové osobní dopravy ze
silnice II/380 ul. Kaštanové vpravo na silnici I/41 ve směru do centra města Brna,
budou upraveny signální plány světelných signalizačních zařízení v křižovatkách silnic
I/41 x III/15278 (ul. Sokolova) a I/41 x II/380 (ul. Kaštanová), aby bylo minimalizováno
tvoření dopravních kongescí a tím bylo minimalizováno narušování provozu linkové osobní
dopravy.

9. Před zahájením uzavírky zajistí žadatel kontrolu osazených dopravních značek. Z důvodu zajištění
bezpečnosti silničního provozu může Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor dopravy, stanovit
další dopravní značení případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit
okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
10. Po ukončení částečné uzavírky budou věci umístěné na silnici v souvislosti s povolenou uzavírkou
ze silnice odstraněny a silnice bude uvedena do původního stavu včetně dopravního značení.
11. Případné škody na silničním tělese, součástech a příslušenství silnice vzniklých v důsledku uzavírky
odstraní žadatel na vlastní náklady.
12. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky
změnit nebo doplnit z důvodu veřejného zájmu.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Toto povolení uzavírky silnice I. třídy, dle výrokové části rozhodnutí, bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1
správního řádu zahájeno dne 23.01.2019 doručením podání žadatele - Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186
00 Praha 8, IČ: 262 71 303, zastoupená na základě plné moci společností ZLINMARK DZ s.r.o.,
Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČ: 042 62 701, (dále také jen „žadatel), Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy.
Podle ust. § 24 odst. 2 rozhoduje o uzavírce a objížďce příslušný silniční správní úřad na základě žádosti
osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce – tj. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 262 71
303, zastoupená na základě plné moci společností ZLINMARK DZ s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00
Brno, IČ: 042 62 701, který je v postavení účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu.
Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice je v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. a zákona
o pozemních komunikacích, vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemní
komunikace, po níž má být vedena objížďka, který má postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 2
správního řádu. Výkonem vlastnických práv státu k silnici I. třídy, která bude uzavřena a po níž současně
bude vedena objížďka (silnice I. třídy I/41, dálnic D1 a D2 po kterých je vedena objízdná trasa) byla
pověřena státní příspěvková organizace Ředitelství silnic dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
Praha 4, Závod Brno, se sídlem Šumavská 525/33, 602 00 Brno, IČ: 659 93 390. Výkonem vlastnických práv
Jihomoravského kraje k silnicím II. a III. třídy je pověřena Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., Žerotínovo nám.
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3, 601 82 Brno, IČ: 709 32 581. Správou místních komunikací na území Statutárního města Brna je pověřena
společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, IČ: 607 33 098.
Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnici I. třídy je v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona
o pozemních komunikacích obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka, která je v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu. Obcí na jejímž
zastavěném území bude povolena uzavírka nebo nařízena objížďka je Statutární město Brno, Městská část
Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno, IČ: 449 92 785, Statutární město Brno, Městská část Brno –
Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Tuřany, IČ: 449 92 785, Statutární město Brno, Městská část Brno –
Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, Chrlice, 643 00 Brno, IČ: 449 92 785, Město Modřice, náměstí Svobody 93,
664 42 Modřice, IČ: 002 82 103.
Uzavírka má být povolena a objížďka nařízena na pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha, proto je
v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích účastníkem řízení provozovatel
dráhy, který je v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu. V tomto případě je není
dráha dotčena, tudíž není žádný účastník řízení.
Dotčeným orgánem ve správním řízení ve věci povolení uzavírky silnice jsou správní orgány příslušné
ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Nezbytným podkladem
v předmětném správním řízení je stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy vydané Krajským
úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy, dne 08.03.2019 pod č. j. JMK 37892/2019 (vydané pro DZ
na silnici I. třídy), Magistrátem města Brna, odborem dopravy č.j. MMB/0091120/2019 ze dne 28.02.2019 a
Městským úřadem Šlapanice, Odborem výstavby, č.j. OV-ČJ/11590-19/HAS ze dne 27.02.2019 (vydané pro
DZ na silnici II. a III. třídy a místní komunikace), Ministerstvem dopravy č.j. 33/2019-120-RD/7 ze dne
08.03.2019 (vydané pro DZ na dálnici D1 a D2). Vzhledem k tomu, že během realizací uzavírky jsou dotčeny
zastávky linkové autobusové dopravy, dotčeným orgánem je také dopravní úřad - Krajský úřadu
Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Odd. veřejné linkové dopravy souhlas č. j. JMK 31769/2019 ze dne
28.2. 2019.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oznámil podle ust. 47 odst. 1 správního řádu přípisem
dne 01.2. 2019 pod č. j. JMK 17786/2019 zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení. Správní
orgán účastníky řízení poučil, že v souladu ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oznámil dne 08.03.2019 č.j. JMK 38161/2019
účastníkům řízení, že má shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Účastníci řízení se písemně
vzdali práva vyjádřit se k podkladům v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí
ve věci. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, neobdržel žádné další připomínky či námitky ze
strany účastníků řízení a dotčených orgánů.
Žádosti o uzavírku se v plném rozsahu vyhovuje. Při rozhodování Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dbal na to, aby uzavírka byla omezena na co nejkratší možnou
dobu (viz předložený harmonogram prací) a byla řádně technicky zabezpečena (viz. uvedené stanovení
přechodné úpravy provozu) a byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem (viz. podmínka rozhodnutí č.
5).
Povolení uzavírky silnice I. třídy, dle výrokové části rozhodnutí, bylo vydáno podle ust. § 24 zákona
o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky.
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V zájmu ochrany dotčených pozemních komunikací a bezpečnosti silničního provozu na nich byly stanoveny
další podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu
k Ministerstvu dopravy, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení, podáním učiněným u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

Otisk
úředního
razítka

Mgr. Jana Červinková, v.r.
vedoucí odd. pozemních komunikací
Za správnost vyhotovení:
Ing. Boris Toman
oprávněná úřední osoba

Příloha jako nedílná součást rozhodnutí:









P01 - Stanovení přechodné úpravy provozu vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem
dopravy, ze dne dne 08.03.2019 pod č. j. JMK 37892/2019 (vydané pro DZ na silnici I. třídy)
P02 - Stanovení přechodné úpravy provozu vydané Magistrátem města Brna, Odborem dopravy,
Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785, č.j. MMB/0091120/2019 ze dne 28.02.2019 (vydané pro DZ
na silnici II. a III. třídy a místní komunikace)
P03 - Stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Šlapanice odborem výstavby,
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČ: 00282651, č.j. OV-ČJ/11590-19/HAS ze dne 27.02.2019
(vydané pro DZ na silnici II. a III. třídy a místní komunikace)
P04 - Stanovení přechodné úpravy provozu vydané Ministerstva dopravy č.j. 33/2019-120-RD/7 ze dne
08.03.2019 (vydané pro DZ na dálnici D1 a D2)
P05 a P06 – situace dopravního značení I. a II. část(shodná i pro všechna stanovení)
Listině zasíláno bez příloh

Rozdělovník:
Účastníci řízení:


Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 262 71 303
zastoupení: ZLINMARK DZ s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČ: 042 62 701
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Závod Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, IČ: 659 93 390
 Statutární město Brno, Městská část Brno – jih,
Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno, IČ: 449 92 785
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(DS)
(DS)
(DS)

 Statutární město Brno, Městská část Brno – Tuřany,
Tuřanské náměstí 1, 620 00 Tuřany, IČ: 449 92 785
 Statutární město Brno, Městská část Brno – Chrlice,
Chrlické náměstí 1/4, Chrlice, 643 00 Brno, IČ: 449 92 785
 Město Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, IČ: 002 82 103
 Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, IČ: 607 33 098
 Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 709 32 581

(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)

Dotčený orgán:
 Policie ČR, KŘP JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,
Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499 (krpb-21223-1/čj-2019-0600DI-PRO)
 Magistrát města Brna, odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785
 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací,
nábřeží Ludvíka Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, IČ: 660 03 008
 Městský úřad Šlapanice odbor výstavby,
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČ: 00282651
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Odd. veřejné linkové dopravy

(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(L)

Dále obdrží:




Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace,
nám. 28.října 23, 602 00 Brno, IČ: 00346292
Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Brno – venkov,
Lidická 61, 602 00 Brno, IČ: 70884099
KORDIS JMK, a. s., Nové sady 30, 602 00 Brno, IČ: 262 98 465























BORS BUS s.r.o., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, IČO: 63473089
VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČO: 26950731
ČSAD Kyjov Bus a.s., Boršovská 2228, 697 34 Kyjov, IČO: 49447009
ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČO: 60747536
STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO: 25317075
Katev Travel & Commercial spol. s r.o., Mylnerovka 10, 160 00 Praha 6, IČO: 60488093
ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Červený Mlýn 1538, 666 01 Tišnov, IČO: 46905952
Prague ORLAN s.r.o., Pod Lysinami 473/23, 147 00 Praha, IČO: 24281263
ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, IČO: 49448170
Gumdrop bus s.r.o., Na Průhoně 159, 252 42 Vestec, IČO: 25678167
KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, IČO: 26950529
SVD Trans s.r.o., Frýdecká 441, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČO: 26194287
Eurotours spol. s r.o., Kotorská 1580, 140 00 Praha 4, IČO: 25095161
UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 02665824
D.M.D-GROUP, spol. s r.o., Jeremenkova 1171/102, 140 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 26475600
"REGA & R" spol. s r.o., Husitská 73/37, 130 00 Praha 3, IČO: 25762427
FlixBus CZ s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 06015697
ROCA TRAVELINO s.r.o., Alšova 1573/4, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 28054474
MUSIL TOUR spol. s.r.o., Brumovická 842, 100 00 Praha 10 - Hostivař, IČO:44794363
INFOBUS s.r.o., Pod Harfou 938/42, 190 00 Praha 9, IČO: 24245224
Trans Job s.r.o., Křižíkova 344/6, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 27634256
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(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)







TO EUROPE s.r.o., Svážná 1158, 252 19 Rudná, IČO: 27380335
Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, IČO: 25508881
Ihor Karpa, Roháčova 135/20, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Blaguss Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
SAD Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, Slovenská republika

(DS)
(DS)
(L)



Viliam Turan-TURANCAR, Bratislavská 29/466, 949 01 Nitra, Slovenská republika

(L)




FlixBus CEE North GmbH, Richard-Strauss-Straße 32, 1230 Wien, Rakousko
(L)
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací,
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 66003008
(DS)
Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, doručovací adresa Vojenská ubytovací a stavební
správa Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno IČ:601 62 694
(DS)



Počet listů/stran rozhodnutí:
Počet příloh/listů příloh:

4/7 (oboustranný tisk)
6/8 + výkresy DIO

Stránka 7 z 7

(L)
(L)

