
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE 
Odbor stavební úřad 

Palackého nám.13, 665 01 Rosice 

pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice 
 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:     

ZE DNE:     

Č.J.: MR-S 6000-18-OSU-Bo-13   

 

DLE ROZDĚLOVNÍKU 

 

    

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

FAX: 

E-MAIL: 

ID DS: 

Ing. Martin Bouška 

546 492 185 

 

bouska@mesto.rosice.cz 

6abbzec 

 

  

     

DATUM: 31.10.2018    
 

 

 
 

ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 

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 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne  23.04.2018 podal: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO 49458892, Kounická 1598/78, 664 91  Ivančice 

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

 

I. Vydává podle § 79 odst.1 a 92 odst.1 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 

"Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV - prodloužení vodovodu, vodovodní přípojka a 

přístupová komunikace k ČOV" 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 497/1 (ostatní plocha), parc. č. 2350 (trvalý travní porost), parc. 

č. 2352 (ostatní plocha), parc. č. 2353 (trvalý travní porost), parc. č. 2354 (vodní plocha), parc. č. 2386 

(trvalý travní porost), parc. č. 2409 (trvalý travní porost), parc. č. 2410/1 (ostatní plocha) 

vše v katastrálním území Příbram na Moravě. 

 

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

- SO 1.05.1 - Prodloužení vodovodu v obci Příbram 

- SO 1.05.2 - Přípojka vody pro ČOV, včetně areálových rozvodů 

- SO 1.07 - Přístupová komunikace k ČOV 
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Druh a účel umisťované stavby: 

-  Prodloužení vodovodního řadu, vodovodní přípojka pro ČOV a přístupová komunikace k ČOV. 

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 

-  Prodloužený vodovod PE d90x5,4 v délce 495 m bude umístěn na pozemcích parc.č. 497/1, 2410/1,    

 2409, 2354, 2352, 2353 a 2350 vše v k.ú. Příbram na Moravě dle ověřeného situačního výkresu. 

- Přípojka vody pro ČOV PE d63x5,8 v délce 30 m včetně areálových rozvodů bude umístěna na 

pozemku parc.č. 2350 v k.ú. Příbram na Moravě dle ověřeného situačního výkresu. 

- Přístupová komunikace k ČOV bude umístěna na pozemcích parc.č. 2410/1, 2386 a 2409 vše v k.ú. 

Příbram na Moravě dle ověřeného situačního výkresu. Komunikace je navržena v šířce 3,0 m a 

navazující krajnice 0,5 m z vibrovaného štěrku tloušťky 200 mm umožňujícího zasakování dešťových 

vod, v místě napojení na stávající cestu bude z asfaltového betonu. Délka úpravy komunikace je  

405 m, na vhodných místech jsou navrženy výhybny. Podél části komunikace je navržena opěrná 

zídka v délce 120,4 m. 
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

-  Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 497/1, 2350, 2352, 2353, 2354, 2386, 2409, 2410/1 vše v      

 katastrálním území Příbram na Moravě. 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu 

území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb 

a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Jako stavební pozemek se vzhledem k rozsahu stavby vymezují pozemky 2350, 2352, 2353, 2354, 

2386, 2409, 2410/1 a část pozemku parc.č. 497/1 vše v k.ú. Příbram na Moravě vyznačené 

v situačním výkresu. 

3. Žádná část stavby nesmí přesáhnout hranici sousedního pozemku. 

4. Při souběhu a křížení tras technické infrastruktury musí být dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 

73 6005 - Prostorové uspořádání technických sítí. 

5. Na staveništi je nutno zajistit ochranu zdraví a života osob. Dodržovat předpisy týkající se 

bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 

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

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. 

6. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců. Dopravní řešení 

akce včetně užití přechodového dopravního značení bude předem projednáno a stanoveno příslušným 

správním úřadem. 

7. Musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Rosice, odboru životního prostředí, 

vydaného dne 09.04.2018 pod č.j. MR-S 5073/18-OZP 3 k trvalému odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu o výměře celkem 264 m²,  z níže uvedených pozemků v k.ú. Příbram na Moravě pro 

stavbu „Přístupová komunikace k ČOV“. 
 

      Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na níže uvedené     

      pozemky: 

  

katastrální 

území 

pozemek 

p.č. KN 

druh 

pozemku 

výměra v m
2

 
BPEJ 

třída 

ochrany celkem z toho:  

odnímaná 

Příbram na 

Moravě 
2386 

trvalý 

travní 

porost  

2451 173 

53204 

(19 m
2
) 

53244 

(154 m
2
) 

IV. 

 

V. 
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Příbram na 

Moravě 
2409 

trvalý 

travní 

porost  

3145 91 
53244 

(91 m
2
) 

 

V. 

   CELKEM 264 

53204 

(19 m
2
) 

53244 

(245 m
2
) 

IV. 

 

V. 

 

- Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít 

jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i 

nadále zemědělskou půdou. 
 

- Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, aby 

hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky ZPF. 
 

- V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm a) zákona, provede stavebník na vlastní 

náklad skrývku kulturní vrstvy půdy ze zastavěné části pozemků. Ornice skrytá do hloubky cca 

0,2 m (dle aktuálního stavu v místě výstavby - cca 53 m
3
) bude po dobu skladování na 

nezastavěné části pozemků řádně ošetřena a zajištěna před znehodnocením a ztrátám. 

Bezprostředně po ukončení výstavby bude ornice použita ke zpětnému ohumusování na 

zbývajících částech zájmových pozemků. 

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Rosice, odboru životního prostředí, vydaného 

dne 28.05.2018 pod č.j. MR-C 7435/18-OZP z hlediska nakládání z odpady: 

- Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební 

pozemky nebo zařízení staveniště. 

- Před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu předloží stavebník odboru 

životního prostředí Městského úřadu Rosice doklady o předání odpadů oprávněným osobám, 

včetně dokladů o přejímce odpadů do koncových zařízení k využití nebo odstranění odpadů. 

Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační 

rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před 

zahájením užívání stavby. 

9. Před započetím zemních prací musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury v místě jejich střetu 

se stavbou. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření dotčených vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou přílohou územního rozhodnutí. 

10. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude zpracována v souladu s vyhláškami  

č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

11. Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení bude vypracována oprávněnou osobou. 

12. Část stavby objektu SO 1.05.1 (prodloužení vodovodního řadu) je vodním dílem podle § 55 odst. 1 

písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění a podléhá stavebnímu (vodoprávnímu) 

povolení dle § 15 tohoto zákona a § 108 odst. 1 stavebního zákona. 

13. Objekt SO 1.07 - Přístupová komunikace k ČOV je možné realizovat na základě stavebního povolení, 

které vydá MěÚ Rosice, odbor dopravy dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 

a stavebního zákona. 
 

Účastníci řízení (dle § 27 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.), na něž se vztahuje rozhodnutí 

správního orgánu: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO 49458892, Kounická 1598/78, 664 91  Ivančice 

 

Odůvodnění: 

Dne 23.04.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
 

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Opatřením ze dne 

14.05.2018 pod č.j. MR-S 6000-18-OSU-Bo-4 oznámil stavební úřad zahájení územního řízení známým 
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účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky 

a dotčené orgány svá stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Současně 

v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovil stavební úřad následnou lhůtu 5 dnů pro seznámení 

s podklady rozhodnutí a případné vyjádření. Ve stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil. 

Záměr byl v řízení stavebním úřadem posouzen z hlediska cílů a úkolů územního plánování. Stavební 

úřad dospěl k závěru, že z těchto hledisek je záměr v souladu. Realizací stavby nedojde k zásahu 

do architektonických a urbanistických hodnot v území, neboť se jedná o stavbu technické infrastruktury. 

Stavební úřad posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou územně plánovací dokumentací. A zjistil, 

že navržená stavba rozšíření technické infrastruktury není v rozporu s územním plánem obce Příbram a 

jeho změnami. Stavba je proto v území přípustná. 

Stavební úřad dále posuzoval soulad předloženého návrhu s obecnými požadavky na využívání území 

danými vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění (dále jen „vyhláška“), záměr je v souladu s § 20 této 

vyhlášky - předmětný stavební pozemek je vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, 

polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně 

napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Řešení veřejných odstavných a parkovacích stání a 

likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch zůstává beze změny. Záměr je rovněž v souladu s § 23 

vyhlášky, kdy umožnění napojení stavby na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a 

umožnění přístupu požární techniky a provedení jejího zásahu se taktéž nemění. Stavba ani její část 

nepřesahuje na sousední pozemek. Daná lokalita nevykazuje žádné historické, urbanistické ani 

architektonické hodnoty, které by byly záměrem dotčeny. Dále stavební úřad posuzoval soulad s § 25 

vyhlášky. Vzhledem k typu stavby stavební úřad posuzoval soulad pouze s odst. 1 § 25 vyhlášky a došel 

k závěru, že stavba splňuje požadavky tohoto ustanovení. Stavební úřad dospěl k závěru, že umístění 

stavby obecným požadavkům na využívání území daným vyhláškou vyhovuje.  

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 

se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stavební 

úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených. 

Stavební úřad při vydání rozhodnutí vycházel zejména z těchto podkladů, stanovisek a vyjádření: 

- vyjádření MěÚ Rosice odboru životního prostředí ze dne 25.08.2017 pod č.j. MR-C 10115/17-

OZP,rozhodnutí o trvalém odnětí půdy ze dne 09.04.2018 pod č.j. MR-S 5073/18-OZP 3, závazné 

stanovisko ze dne 28.05.2018 pod č.j. MR-C 7435/18-OZP,  

- stanovisko MěÚ Rosice, úřad územního plánování ze dne 11.06.2018 pod č.j. MR-C 6019-18-OSU, 

- vyjádření MěÚ Rosice, odboru dopravy ze dne 21.08.2017 pod č.j. MR-C 10185/17-ODO,    

- stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje pod č.j. KHSJM 

58059/2015/2017/BM/HOK, 

- stanovisko Hasičského záchranného sboru pod č.j. HSBM-4-44-2/1-OPST-2016, 

- vyjádření vlastníků dotčené technické a dopravní infrastruktury, 

- souhlas s napojením na místní komunikaci ze dne 14.05.2018, 

- smlouvy osob k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví žadatele vyznačené v situačním výkresu.  
 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zohlednil je v podmínkách rozhodnutí. Taktéž podmínky uvedené ve 

vyjádření vlastníků a provozovatelů dotčené technické infrastruktury byly zahrnuty do podmínek 

rozhodnutí.  

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

ve výroku uvedených. 
 

Účastníky územního řízení určil stavební úřad v souladu s § 85 stavebního zákona: 

-  v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení Svazek vodovodů 

a kanalizací Ivančice, jako žadatel a obec Příbram jako obec, na jejímž území má být požadovaný 

záměr uskutečněn, 
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-    v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona je účastníkem územního řízení Anna Patočková, Josef 

Patočka, Ing. Jan Patočka, obec Příbram na Moravě, Vlastimil Gottvald, Gabriela Gottvaldová, Dagmar 

Čechová, Jiří Čech, Lenka Svíženská, František Patočka, Libor Čech, Simona Čechová, Jan Havelka, 

Jelena Ćorsović-Havelková, Jaroslav Stodůlka, Rudolf Grossmann, Daniela Nechmačová, Rudolf Hrdina, 

Marie Hrdinová, Michal Pernica, Michaela Volfová, Milan Čalkovský, Stanislav Horák, Zdeněk Horák, 

PeaDr. Petr Böhm, Jana Böhmová, Zdenko Šebeň, František Král, Ing. Eva Salyková, Pavla Šudřichová, 

Luboš Chmelíček, Ladislav Krafka, Libor Vodička, Yvona Vodičková, Eva Vlkovská, Ing. Jiří Orner, 

Ing. Kateřina Ornerová, Ivona Jarolímová, Jaroslav Kadlec, Marie Kadlecová, Zdeněk Kružík, Richard 

Gregr, Ivanka Gregrová, Monika Foralová, Jiří Patočka, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 

a.s., divize Brno-venkov, GasNet, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., Lesy České republiky s.p., správa toků - 

oblast povodí Dyje a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jako osoby, které mají vlastnická nebo 

jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být územním 

rozhodnutím přímo dotčena. 
 

Vlastnictví ani jiná věcná práva odpovídající věcnému břemenu k dalším nemovitostem, které jsou od 

stavby dostatečně vzdáleny, nemohou být vhledem k druhu stavby tímto rozhodnutím přímo dotčeny. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- V průběhu řízení podala námitky Mgr. Jitka Uhlířová. Ve svých námitkách uvádí, že stavbou dojde 

k odbagrování prudkého svahu pod jejím domem a proto požaduje vybudování opěrné zdi, která 

zabrání erozi půdy a případnému poškození našeho majetku. 

Stavební úřad o podané námitce uvědomil žadatele, který po konzultaci s účastníkem doplnil 

projektovou dokumentaci o opěrnou zeď v délce 120,4 m, která bude zajišťovat svah nejen pod 

pozemkem účastníka Mgr. Uhlířové ale i dalších čtyř sousedních pozemků. Žadatel předložil 

současně souhlas s navrženou změnou, a proto stavební úřad považuje námitku za vyřízenou a vydal 

rozhodnutí o umístění stavby. 

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 ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního 

orgánu. 

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)                                                                                                                                                              

 

 

Ing. Daša Plucarová 

vedoucí odboru 

 

Poplatek: 

Správní poplatek byl stanoven podle položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 

písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 23000 Kč. 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. 

Obsah oznámení bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne: ……………………….   Sejmuto dne: ………………………. 

 
 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  ………………………. 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým přístupem. 

 

Obdrží: 

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (DS) 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 664 91  Ivančice 

Obec Příbram na Moravě, Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 

 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) (dodejkou/DS) 
Anna Patočková, Příbram na Moravě č.p. 10, 664 84  Zastávka u Brna 

Josef Patočka, Příbram na Moravě č.p. 10, 664 84  Zastávka u Brna 

Ing. Jan Patočka, Příbram na Moravě č.p. 288, 664 84  Zastávka u Brna 

Obec Příbram na Moravě, Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 

 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) (veřejnou vyhláškou) 
Vlastimil Gottvald, Kopečky č.p. 408, 664 84  Zastávka u Brna 

Gabriela Gottvaldová, Kopečky č.p. 408, 664 84  Zastávka u Brna 

Dagmar Čechová, Havířská č.p. 241, 664 84  Zastávka u Brna 

Jiří Čech, Havířská č.p. 241, 664 84  Zastávka u Brna 

Lenka Svíženská, Kubíčkova č.p. 868/1, Bystrc, 635 00  Brno 35 

František Patočka, Příbram na Moravě č.p. 179, 664 84  Zastávka u Brna 

Libor Čech, Husova čtvrť č.p. 987, 665 01  Rosice u Brna 

Simona Čechová, Příbram na Moravě č.p. 127, 664 84  Zastávka u Brna 

Jan Havelka, Rerychova č.p. 1075/6, Bystrc, 635 00  Brno 35 

Jelena Ćorsović-Havelková, Rerychova č.p. 1075/6, Bystrc, 635 00  Brno 35 

Jaroslav Stodůlka, Jedlová č.p. 198/42, Jundrov, 637 00  Brno 37 

Rudolf Grossmann, Mohelno č.p. 27, 675 75  Mohelno 

Daniela Nechmačová, Skřivanova č.p. 346/16, Ponava, 602 00  Brno 2 

Rudolf Hrdina, Bořetická č.p. 4140/1, Židenice, 628 00  Brno 28 

Marie Hrdinová, Bořetická č.p. 4140/1, Židenice, 628 00  Brno 28 

Michal Pernica, Příbram na Moravě č.p. 119, 664 84  Zastávka u Brna 

Michaela Volfová, Příbram na Moravě č.p. 204, 664 84  Zastávka u Brna 

Milan Čalkovský, Příbram na Moravě č.p. 88, 664 84  Zastávka u Brna 

Stanislav Horák, Příbram na Moravě č.p. 132, 664 84  Zastávka u Brna 

Zdeněk Horák, Zemědělská č.p. 57, Zbraslav, 664 84  Zastávka u Brna 

PeaDr. Petr Böhm, Krásného č.p. 534/33, Židenice, 636 00  Brno 36 

Jana Böhmová, Krásného č.p. 534/33, Židenice, 636 00  Brno 36 

Zdenko Šebeň, Příbram na Moravě č.e. 14, 664 84  Zastávka u Brna 

František Král, Příbram na Moravě č.p. 52, 664 84  Zastávka u Brna 

Ing. Eva Salyková, Bartákova č.p. 2253/13, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Pavla Šudřichová, Stojanova č.p. 368/4, Veveří, 602 00  Brno 2 

Luboš Chmelíček, Příbram na Moravě č.p. 111, 664 84  Zastávka u Brna 

Ladislav Krafka, Sportovní č.p. 595, 664 84  Zastávka u Brna 

Libor Vodička, Velešovice č.p. 192, 683 01  Rousínov u Vyškova 

Yvona Vodičková, Velešovice č.p. 192, 683 01  Rousínov u Vyškova 

Eva Vlkovská, Cihlářská č.p. 651/36, Veveří, 602 00  Brno 2 

Ing. Jiří Orner, Novobranská č.p. 532/20, Brno-město, 602 00  Brno 2 
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Ing. Kateřina Ornerová, Ph.D., Novobranská č.p. 532/20, Brno-město, 602 00  Brno 2 

Ivona Jarolímová, Nad Klínkem č.p. 1394/61, 664 91  Ivančice 

Jaroslav Kadlec, Příbram na Moravě č.p. 89, 664 84  Zastávka u Brna 

Marie Kadlecová, Příbram na Moravě č.p. 89, 664 84  Zastávka u Brna 

Zdeněk Kružík, Sedlec č.p. 25, 675 71  Náměšť nad Oslavou 

Richard Gregr, Příbram na Moravě č.p. 201, 664 84  Zastávka u Brna 

Ivanka Gregrová, Příbram na Moravě č.p. 201, 664 84  Zastávka u Brna 

Monika Foralová, Zakřany č.p. 196, 664 84  Zastávka u Brna 

Jiří Patočka, Příbram na Moravě č.p. 181, 664 84  Zastávka u Brna 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 

638 00  Brno 38 

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 zastoupena  

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

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

Lesy České republiky s.p., správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, Brno - město, 602 00 Brno 

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

 

Dotčené správní úřady  
Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí, Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice u Brna 

Městský úřad Rosice, Odbor dopravy, Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice u Brna 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 

614 00  Brno 14 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 

602 00  Brno 2 

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště 

dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova č.p. 687/24, Brno-střed, Veveří, 602 00  

Brno 2 
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