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SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0531722/2020 VYŘIZUJE: Ing. Denisa Ratiborská  Brno, 20. 04. 2022 

Č. J.:  MMB/0236819/2022 

ZN.: 11/20-Z/Rat 

TEL./E-MAIL: 542 174 078/ratiborska.denisa@brno.cz 

 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

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

30 dnů. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna. 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne: 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

 

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne: 
 

Oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení  

společné řízení dle §140 odst. 1, správní řád 

Dne 21. 12. 2020 byla Magistrátu města Brna, Odboru dopravy doručena žádost stavebníka - Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, zastoupeného společností 

Dopravoprojekt Brno a. s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, o vydání stavebního povolení pro stavbu  

„D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na Dálnici D1 - 1. etapa“ 

Stavba zahrnuje objekty: 

103.1 Komunikace – silnice III/15289 

103.2 Komunikace – ulice Řípská 

123 Chodníky Řípská – podél MÚK Brno Slatina  

141 Chodník – směr Slatinka  

303.2 Dešťová kanalizace ulice Řípská, MÚK Brno Slatina, stoka B 

 

Dále byla dne 01. 04. 2022 Magistrátu města Brna, Odboru dopravy doručena žádost stavebníka - Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, zastoupeného společností 

Dopravoprojekt Brno a. s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, o vydání stavebního povolení pro stavbu  

„D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na Dálnici D1 - 1. etapa“ 

Stavba zahrnuje objekty: 

303.1 Dešťová kanalizace ulice Řípská, MÚK Brno Slatina – stoka A.  



MMB/0236819/2022 

Magistrát města Brna | Odbor dopravy 

Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz  

2 

Jelikož se obě žádosti týkají téhož předmětu řízení a věcně spolu souvisejí, týkají se týchž účastníků, nebrání 

tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv ani oprávněných zájmů účastníků, rozhodl dne 19. 04. 2022 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad dle §140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že ve věci žádosti o vydání stavebního 

povolení ze dne 21. 12. 2020 pod č. j.: MMB/0531722/2020 a žádosti o vydání stavebního povolení  

ze dne 01. 04. 2022 pod č. j.: MMB/0227143/2022 povede společné řízení pod Sp. zn.: 

5400/OD/MMB/0531722/2020. 

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 2200/5, 2196/1, 2941/6, 2200/6, 2200/2, 2941/2, 2196/6, 2944/1, 

2196/7, 2195/49, 2941/5, 2195/48, 2195/13, 2195/1, 2947/7, 2945/1, 2946, 2196/2, 2941/11, 2197/54, 2196/8, 

2197/55, 2195/29, 2941/12, 2195/28, 2196/9, 2195/27, 2200/3, 2200/4, 2195/16, 2195/15, 2203/2, 2197/9, 

2203/5, 2407/2, 2408/1, 2408/1, 2197/50, 2197/49, 2197/48, 2197/53 v k. ú Slatina.  

 

Stručný popis stavby: 

103.1 Komunikace – silnice III/15289 

Předmětem stavebního objektu je rekonstrukce silnice III/15289 v prostoru dálniční mimoúrovňové křižovatky 

Brno - Slatina, včetně přebudování stávajícího stykového napojení ramp MUK Brno - Slatina na dvě okružní 

křižovatky se třemi paprsky. Dva paprsky tvoří průběžná komunikace III/15289 a jeden paprsek tvoří směrově 

rozdělená rampa MUK Slatina (rampa sever pro první okružní křižovatku a rampa jih pro druhou okružní 

křižovatku). 

103.2 Komunikace – ulice Řípská 

Komunikace se napojí na úrovňovou křižovatku s rampou dálnice D1 a silnicí III/15289. Při realizaci nově 

navržené MÚK Slatina bude tato komunikace přeložena prakticky do stávající polohy (SO 103.2). Změní  

se výškové vedení, provede se úprava samostatných sjezdů (SO 103.3-7), komunikace se napojí na  

SO 103.101 (severní OK). 

123 Chodníky Řípská – podél MÚK Brno Slatina  

Objekt chodníku je navržen v návaznosti na chodník ke Slatince (SO141) a je veden v souběhu se silnicí 

III/15289 a komunikací Řípskou. Chodníkové plochy jsou navrženy tak, aby směrově plynule navazovaly  

na komunikaci. Osa je vedena v souběhu s osou SO 103.1 a 103.2. Chodníkové plochy jsou navrženy tak, 

aby výškově navazovaly na komunikaci nebo zelený pás. Chodník bude oddělen od silnice zeleným pásem 

šířky 2,00 m a od zeleně chodníkovým bet. obrubníkem. Základní příčný sklon chodníku je jednostranný 

2,00%, příčný sklon pláně min. 3,00%. Srážkové vody z povrchu chodníku jsou zachytávány ve vodicím 

proužku na kraji vozovky komunikace Řípské a svedeny do vpustí. V místě souběhu se silnicí III/15289 je 

dešťová voda svedena příčným sklonem chodníku do zeleného pásu, odkud se vsakuje do trativodu SO 103.1. 

Dešťová voda, která dopadne na napojení na terén, bude odvodněna do podélného trojúhelníkového přikopu. 

141 Chodník – směr Slatinka  

Objekt řeší chodník, který odbočuje ze silnice 111/15289 (ulice Evropská) a navazuje dále na SO 145 - 

Prodloužení chodníku - směr Slatinka (není předmětem tohoto řízení), který se napojuje stávající komunikaci 

podél násypového tělesa MÚK Slatina. Chodník SO 141 je navržen v šířce 3,00 m. Základní příčný sklon 

vozovky je jednostranný 2,00%. 

303.1 Dešťová kanalizace ulice Řípská, MÚK Brno Slatina – stoka A 

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh dešťové stoky, která bude odvádět dešťové vody v ulici Řipská. 

Do stoky bude zaústěno 8 ks nově navrhovaných uličních vpustí a dvě horské vpusti odvádějící vody  

z přilehlých silničních příkopů.  
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303.2 Dešťová kanalizace ulice Řípská, MÚK Brno Slatina, Stoka B  

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh dešťové stoky, která bude odvádět dešťové vody z navrhované 

komunikace a z části rampy SO 107 na dálnici D1. Součástí objektu je i podružná větev kanalizace v prostoru 

okružní křižovatky, která je napojena do navrhované stoky.  

 

Pro stavbu vydal ÚMČ Brno – Tuřany, Odbor stavební a technický Územní rozhodnutí č. R/21/2016 ze dne 

17. 06. 2016, které nabylo právní moci dne 23. 07. 2016 pod č. j.: MČBT/1623/2016. Dále vydal Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu pro výše uvedenou stavbu souhlas podle 

ustanovení §15, odst. 2, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) dne 15. 09. 2020 pod č. j.: JMK 128215/2020.  

V souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“), dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení. 

Jelikož předložená žádost o vydání stavebního povolení neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení 

navrhované stavby dle ust. § 110 stavebního zákona, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný 

speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací základního komunikačního 

systému dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

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

s ust. § 45 odst. 2 správní řád, vyzval žadatele o stavební povolení dne 29. 03. 2021, č.j.: MMB/0531722/2020, 

aby ve lhůtě do 30. 09. 2021 odstranil nedostatek podání a žádost o vydání stavebního povolení doplnil  

o chybějící podklady a v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesením ze dne 29. 03. 2021, 

č.j.: MMB/0147445/2021, přerušil stavební řízení. 

Žadatel o stavební povolení svoji žádost o vydání stavebního povolení doplnil o chybějící podklady ke dni  

23. 09. 2021 č.j. MMB/0522467/2021. Z doložených podkladů byly zjištěny nesrovnalosti a další chybějící 

podklady, které byly dne 05. 04. 2022 pod č. j.: MMB/0215987/2022 doplněny.  

Doložením všech požadovaných chybějících podkladů podle ust. § 65 odst. 2 správního řádu odpadla 

překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, a proto Magistrát města Brna, Odbor dopravy jako příslušný speciální 

stavební úřad pro pozemní komunikace, příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních 

komunikacích a dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, v souladu s ust. § 16 zákona o pozemních 

komunikacích a v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona,  

oznamuje  

v souladu s ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení společného stavebního řízení pro stavbu „D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na Dálnici 

D1 - 1. etapa“ 103.1 Komunikace – silnice III/15289, 103.2 Komunikace – ulice Řípská, 123 Chodníky Řípská 

– podél MÚK Brno Slatina, 141 Chodník – směr Slatinka, 303.1 Dešťová kanalizace ulice Řípská, MÚK Brno 

Slatina – stoka A, 303.2 Dešťová kanalizace ulice Řípská, MÚK Brno Slatina, Stoka B na pozemcích  

parc. č. 2200/5, 2196/1, 2941/6, 2200/6, 2200/2, 2941/2, 2196/6, 2944/1, 2196/7, 2195/49, 2941/5, 2195/48, 

2195/13, 2195/1, 2947/7, 2945/1, 2946, 2196/2, 2941/11, 2197/54, 2196/8, 2197/55, 2195/29, 2941/12, 

2195/28, 2196/9, 2195/27, 2200/3, 2200/4, 2195/16, 2195/15, 2203/2, 2197/9, 2203/5, 2407/2, 2408/1, 2408/1, 

2197/50, 2197/49, 2197/48, 2197/53 v k. ú Slatina.  

Současně speciální stavební úřad, jelikož jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští 

v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření i od ústního jednání. 

Dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona, účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
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věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 

uvedený ve větě první, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně 

plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření  

o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona, nepřihlíží.  

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do deseti dnů od doručení 

oznámení o zahájení řízení ve věci povolení stavby, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě 

mohou uplatnit závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, 

námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.   

Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů 

obce ve výše stanovené lhůtě.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze 

v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Dle sdělení Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje ze dne 20. 04. 2021 pod  

č. j.: MMB/0174340/2021/Map, je stavba „D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na Dálnici D1 - 1. 

etapa“ vymezena v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšná stavba podle kapitoly G.1.1.  

(čl. 246) pod označením DS10 Dálnice D1 Kývalka-Slatina a DS42 – Dálnice D1 Slatina - Holubice. 

Dle §1 odst. 2 písmene d) zákona č. 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, se tento zákon vztahuje na předmětnou stavbu,  

a proto Magistrát města Brna, Odbor dopravy dle §2 odst. 1 zákona č. 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, upozorňuje účastníky řízení  

a dotčené orgány, že řízení ve věci žádosti o stavební povolení pro stavbu „D1 01313 Připojení BZP 

Černovická terasa na Dálnici D1 - 1. etapa“ se bude řídit tímto zákonem.  

Dále speciální stavební úřad poučuje účastníky řízení v souladu s ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby 

o skutečnosti, že v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení 

o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě 

pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům 

řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 

 

Stavba byla umístěna jako veřejně prospěšná stavba vymezená v ÚPmB, proto je postupováno  

v souladu s ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona, kdy se souhlas vlastníka pozemku nedokládá, je-li pro 

získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel 

vyvlastnění zákonem. 

Speciální stavební úřad tedy konstatuje, že v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona není třeba pro účely 

vydání stavebního povolení dokládat souhlas vlastníků dotčených pozemků a staveb, neboť se jedná  

o stavební záměr, pro jehož uskutečnění lze potřebná práva získat ve vyvlastňovacím řízení.  

Speciální stavební úřad k tomuto dodává, že řešení majetkoprávních vztahů k daným nemovitostem není 

předmětem stavebního řízení, nicméně je nutné je vypořádat před samotným zahájením realizace stavebního 

záměru, a to buď smluvní cestou mezi vlastníky daných nemovitostí a žadatelem, nebo v rámci 

vyvlastňovacího řízení. 

Na stavební řízení vedené pod sp. zn. 5400/OD/MMB/0531722/2020 se vztahuje ust. § 9b-9c zák.  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o navazujícím řízení. 

Dle ust. § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP může veřejnost v tomto navazujícím stavebním řízení 

uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle ust. 

§ 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP na úřední desce. 
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Veřejnost může dle ust. § 184b) odst. 2 stavebního zákona uplatnit připomínky nejpozději do 30 dnů  

od zveřejnění oznámení na úřední desce MMB.  

Odbor dopravy Magistrátu města Brna sděluje, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, v souladu 

s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j. 8Afs 21/2009-243, je účastníkům řízení dána možnost před 

vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě 

navrhnout jejich doplnění, a to do pondělí 06. 06. 2022. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady 

rozhodnutí, speciální stavební úřad rozhodne ve věci. 

Do podkladů rozhodnutí je možno nahlédnout na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, III. podlaží, dv. č. 306, 

v úřední dny (v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hod. v pátek od 8:00 do 12:00 hod.).  

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo  

k projektové dokumentaci přiloženo (bylo získáno před zahájením stavebního řízení), nesdělí své stanovisko 

k navrhované stavbě ve stanovené lhůtě, potom platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů  

se stavbou souhlasí.  

Dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona, účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 

uvedený ve větě první, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně 

plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření  

o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona, nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, jeho zástupce se musí prokázat písemnou plnou mocí (ust. 

§ 33 odst. 1 správního řádu).  

V souladu s ust. § 30 odst. 5 správního řádu, každý, kdo činí úkony za právnickou osobu, musí prokázat své 

oprávnění.     

V souladu s ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP se navazující řízení vždy považuje za řízení  

s velkým počtem účastníků dle správního řádu, což odůvodňuje doručovat oznámení o zahájení stavebního 

řízení formou veřejné vyhlášky dle ust. § 144 odst. 2 správního řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o navazující řízení dle ust. § 9b a 9d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bude 

tato písemnost doručována veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu.  

 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy tímto zasílá toto oznámení o zahájení stavebního řízení Ministerstvu 

životního prostředí k vydání závazného stanoviska k ověření záměru podle § 9a odst. 6 zákona o posuzování 

vlivů na ŽP. 

 

Tento dokument bude zveřejněn na elektronické úřední desce MMB podle ust. §25 a §26 správního 

řádu po dobu 30 dnů. 

 

 

     Razítko 

 

Ing. Denisa Ratiborská 

          referent územního a stavebního řízení 
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POČET LISTŮ: 07 

OBDRŽÍ:  Účastníci stavebního řízení: 

 podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 

zastoupeného společností Dopravoprojekt Brno a. s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno – DS 

 

 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna) 

1. Statutární město Brno (IČO: 449 92 785) zastoupené Majetkovým odborem MMB, Brno jako vlastník pozemku  

parc. č.: 2197/53, 2203/2, 2407/2 v k. ú. Slatina; 

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako vlastník pozemků parc. č. 2196/2 v k. ú. Slatina; 

3. Ředitelství silnic a dálnic ČR jako vlastník pozemků parc. č. 2200/2, 2195/49, 2196/7, 2196/9, 2197/54, 2941/2, 

2941/5, 2941/6, 2941/11, 2941/12, 2944/1, 2945/1, 2946, 2947/7 v k. ú. Slatina; 

4. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, jako vlastník pozemku  

parc. č. 2196/9 v k. ú. Slatina 

5. Velanová Květoslava, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/1 v k. ú. Slatina;  

6. Vlčková Jitka, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/13, 2197/9, 2203/5 v k. ú. Slatina; 

7. Havlíková Jana, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/13, 2197/9, 2203/5 v k. ú. Slatina; 

8. Ing. Havlík Michal, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/13, 2197/9, 2203/5 k. ú. Slatina; 

9. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., jako vlastník pozemku parc. č. 2195/15, 2195/16 v k. ú. Slatina; 

10. Harašta František, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/27, 2197/55 k. ú. Slatina; 

11. Malíková Marie, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/27, 2197/55 k. ú. Slatina; 

12. Kolaříková Markéta, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/28, 2197/49, 2197/54 k. ú. Slatina; 

13. Strouhalová Kateřina, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/28, 2197/49, 2197/54 k. ú. Slatina; 

14. Krčma Jiří, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/29, 2196/8 k. ú. Slatina; 

15. Krčma Jan, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/29, 2196/8 k. ú. Slatina; 

16. Ing. Červinka Oldřich, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/29, 2196/8 k. ú. Slatina; 

17. Černoch Radomír, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/29, 2196/8 k. ú. Slatina; 

18. Ing. Hledík Libor, jako vlastník pozemku parc. č. 2195/48 k. ú. Slatina; 

19. Grolichová Alena, jako vlastník pozemku parc. č. 2197/48 k. ú. Slatina; 

20. Hromek František, jako vlastník pozemku parc. č. 2197/50 k. ú. Slatina; 

21. Hromek Jiří, jako vlastník pozemku parc. č. 2197/50 k. ú. Slatina; 

22. RoBiN OIL s.r.o., jako vlastník pozemku parc. č. 2196/6, 2200/4, 2200/5, 2200/6 k. ú. Slatina; 

23. MK, s.r.o., jako vlastník pozemku parc. č. 2200/3 k. ú. Slatina; 

24. OHLA ŽS, a.s., jako vlastník pozemku parc. č. 2408/1 k. ú. Slatina; 

 podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena) 
 

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

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Ořechovská 35, Brno – DS 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Brno, IČO: 463 47 275 (zn.:722/013863/2020JŠn) - DS 

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

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

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

Archeologický ústav AV v ČR, Brno Čechyňská 363/19, 602 00 Brno - DS  

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 - DS 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 525/33 IČO: 65993390- DS 

Povodí Moravy. S. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 - DS  

Letiště Brno a. s. Letiště Brno-Tuřany 904/1, Tuřany, 627 00 Brno IČO: 26237920 - DS 

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno - zde 

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno – zde 
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Ostatní účastníci řízení obdrží toto usnesení veřejnou vyhláškou: 

 podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, 
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku 
nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby 
přímo dotčeno) 
identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (§ 110 odst. 7 stavebního 

zákona) 

Vlastníci pozemků v k. ú. Slatina parc. 2196/23, 2200/1, 2200/7, 2200/13, 2200/15, 2200/16, 2200/17, 1775/1, 1775/10, 

2002/3, 2002/9, 2002/12, 2002/13, 2002/14, 2002/18, 2002/33, 2002/124, 2002/162, 2002/168, 2002/172, 2010/1, 

2010/7, 2010/12, 2010/15, 2011/1, 2058/5, 2058/11, 2195/18, 2195/19, 2195/31, 2195/51, 2196/16, 2197/4, 2197/23, 

2197/62, 2204/1, 2205/1, 2205/13, 2205/18, 2215/1, 2221/3, 2224/1, 2231/1, 2231/17, 2941/3, 2941/15, 2944/2, 

2941/4, 2941/14, 2195/53, 2195/54, 2195/55, 2195/14, 2195/56, 2013/1, 2195/57, 2195/12, 2947/8, 2013/3, 2196/24, 

2947/9, 2941/10, 2945/2, 2195/22, 2195/23, 2195/24, 2195/25, 2197/56, 2197/57, 2197/58, 2197/59, 2197/60, 

2197/83, 2197/84, 2195/2, 2195/58, 2195/59, 2195/60, 2195/26, 2200/18, 2200/19, 2195/17, 2195/52, 2200/8, 

2200/12, 2201/21, 2201/22, 2197/7, 2203/6, 2203/7, 2299/20, 2407/1, 2940/1, 2940/2, 2197/5, 2197/52, 2941/1, 

2941/8, 2197/88, 2197/24, 2197/46, 2197/47, 2197/50, 2408/8, 2408/9, 2408/10, 2408/27, 2408/29, 2408/31, 2408/35, 

2408/45, 2409/1, 2197/87, 2197/86, 2197/85, 2197/42, 2197/43, 2197/44, 2197/45, 2197/61. 

Vlastníci budov v k. ú. Slatina č. p. 364, 1152, 1176, 1174. 

 

Dotčené orgány:                       

ÚMČ Brno, Brno – Tuřany, Odbor stavební a technický, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno - DS 

Policie ČR, Dopravní inspektorát Brno – město, pracoviště dopravní inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno,  

IČO: 751 51 499 (č.j. KRPB-7772-1/ČJ-2020-0600DI-TICH ze dne 08. 03. 2021) - DS 

Hasičský záchranný sbor JMK, KŘ, Zubatého 1, 614 00 Brno, IČO: 708 84 099 - DS 

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

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno - zde 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno –DS 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 Brno –DS 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – DS 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČO: 601 62 694 (sp. zn.: 

101811/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 10. 06. 2020) – DS 

Ministerstvo životního prostředí, Mezírka 1, 602 00 Brno – DS 

Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČO: 66003008 - DS 

Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6, DS: v8gaaz5 – DS 

 

Obce, na jejichž území má být stavba realizována  

Úřad městské části města Brno, Brno – Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno - DS (s žádostí o vyvěšení na úřední 

desku a potvrzení sejmutí) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DÁLE OBDRŽÍ:  

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

NIPI, Bezbariérové prostředí o. p. s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČO: 27163059 – DS 

Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské náměstí 3, 601 67 Brno - zde 

 

PŘÍLOHY:  

 

1. Žádost o vydání stavebního povolení (MMB/0531722/2020 a MMB/0227143/2022) 

2. Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (č. j.: 1984/560/15, 70268/ENV/15) 

 

Co: ref. 
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