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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení
Dne 9.12.2005 podaly Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc, a statutární město Brno zastoupené na základě mandátní smlouvy
společností Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno, návrh na vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Přestavba železničního uzlu Brno“.
Podle návrhu na vydání územního rozhodnutí stavba zahrnuje modernizaci a optimalizaci
stávajících železničních tratí I. Tranzitního železničního koridoru na území města Brna, nové osobní
nádraží a nové přestupní terminály, novou síť komunikací potřebných pro zajištění obsluhy nového
nádraží a související inženýrské stavby a provozní soubory umožňující fungování budovaných
zařízení.
Stavba je situovaná na území obcí Brno, Modřice, Ostopovice, Střelice a Troubsko. Na
území statutárního města Brna budou dotčena katastrální území Staré Brno, Město Brno, Štýřice,
Trnitá, Zábrdovice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Přízřenice, Komárov, Židenice, Černovice,
Maloměřice, Veveří, Chrlice, Holásky, Brněnské Ivanovice, Slatina, Bosonohy, Starý Lískovec a
Bohunice.
Stručný popis obsahu stavby:
Přestavba železničního uzlu Brno začíná od jihu v km 137,767 trati Břeclav – Brno (na
severním zhlaví železniční stanice Modřice) a pokračuje až do km 161,540 trati Brno – Česká
Třebová (severní zhlaví žel. stanice Brno-Maloměřice), v obou místech navazuje na již
zmodernizovanou trať.
Nové osobní (hlavní) nádraží bude mít v definitivní podobě 6 ostrovních nástupišť, 14 kolejí
pro osobní dopravu a 2 koleje pro nákladní dopravu. Je navrženo na mostní konstrukci v trase
stávajícího nákladního průtahu, na místě tzv. dolního nádraží situovaného v prostoru mezi ul.
Rosickou, ÚAN Zvonařka, ul. Plotní, ul. Železniční a řekou Svratkou. Mostní konstrukce bude mít
v úrovni kolejiště výšku v průměru 7,1 m nad terénem. Pod touto mostní konstrukcí bude
realizována mimo jiné odbavovací hala včetně příjezdových hal a parkoviště s kapacitou max. 622
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automobilových stání, nad kolejištěm pak bude umístěna krytá lávka. K osobnímu nádraží bude
přiléhat provozní budova ČD.
V rámci stavby dojde k novému zapojení tzv. přerovské tratě obloukovou estakádou přes
Masnou burzu a areál Brněnských komunikací (bývalý areál jatek při ul. Masné, mezi ul. Křenovou
a Hladíkovou) do stávající koleje tzv. vlárské trati podél řeky Svitavy a k jejímu napojení na trať
směrem do Chrlic mostní estakádou přes průmyslový areál podél ul. U Svitavy. Budou napojeny
tratě Brno osobní nádr. – Brno-Slatina a Brno-Židenice – Brno-Slatina. Trať Brno – Střelice bude
v úseku železniční stanice Horní Heršpice – nadjezd Vídeňská zdvoukolejněna a v prostoru křížení
s ul. Vídeňskou bude zřízen nový přestupní uzel IDS s jedním ostrovním nástupištěm, další
přestupní uzel se třemi nástupišti na trati Brno – Česká Třebová je navržen na ul. Olomoucké (při ul.
Životského) a se dvěma nástupišti na ul. Bubeníčkově (vedle stávajícího zábrdovického koupaliště).
Železniční trať povede od začátku stavby v km 137,767 až do železniční stanice Horní
Heršpice ve stávající ose. Od nového osobního nádraží bude ve směru Brno-Židenice po tzv.
černovický triangl v trase stávajícího dvoukolejného nákladního průtahu vybudováno šest traťových
kolejí (po dvou směr Česká Třebová, Havlíčkův Brod a Veselí n. Mor.). Za černovickým trianglem
bude trať čtyřkolejná až po zastávku Brno-Židenice, před kterou se rozšíří na šest a v krátkém úseku
za místem napojení na stávající trasu osobních vlaků směřujících z hlavního nádraží na sedm kolejí.
V následujícím úseku do konce stavby v km 161,540 budou provedeny pouze směrové a drobné
výškové úpravy dvou hlavních kolejí. Zvýšením počtu kolejí dojde k rozšíření železničního tělesa,
které si vyžádá úpravy stávajících železničních mostů a výstavbu opěrných zdí v místech stávajících
svahů náspu železničního tělesa. Hlukovou bariéru budou tvořit protihlukové stěny umístěné podél
trati. Modernizované drážní těleso bude z důvodu nového řešení napojení tratí v porovnání se
stávajícím železničním tělesem v některých částech města zvýšeno. Od začátku stavby v km
137,767 až po ulici Sokolova bude těleso zvýšeno max. o 0,15 m, za ulicí Sokolovou se proti
stávající úrovni postupně zvýší až o 5,5 m a tento výškový rozdíl pokračuje přes nové odstavné a
nové osobní nádraží, v dalším úseku se postupně snižuje na úroveň 3 m v místě ulice Plotní a
v úseku od mostu přes řeku Svitavu bude nové těleso o 0,15 m výše proti stávajícímu kolejišti.
V k.ú. Židenice se těleso zvýší přibližně o 0,3 m, v místech křížení s ulicemi Filipínského a
Lazaretní až o 0,9 m. Mezi křížením s ulicemi Táborská a Jílkova a v železniční stanici BrnoŽidenice dojde k mírnému zahloubení trati o 0,2 m. V poslední části stavby v k.ú. Maloměřice až po
konec stavby v km 161,540 nedojde k podstatné změně ve výškové úrovni trati.
V rámci stavby budou dále upraveny vlečky firem Ferona (při ul. Pražákově), Feramo a
Kovošrot (mezi odstavným a osobním nádražím). Součástí stavby je také nové umístění areálů
vymístěných ze stávajících prostorů z důvodu přesunu hlavního nádraží. Jedná se zejména o areál
ČD SDC Brno, umístěný nově podél trati Břeclav – Brno mezi ul. Moravanskou a Moravanským
potokem v k.ú. Přízřenice, a areál pro údržbu vozového parku autobusů ČSAD, přemístěný
k novému odstavnému nádraží podél tzv. prodloužené Pražákovy ul. Stavba zahrnuje rovněž nový
autocouchet, objekt pošty a výpravní budovu Brno-jih, umístěné východně od ul. Heršpické, a to
mezi novým osobním a odstavným nádražím. Součástí stavby je dále velké množství provozních
souborů (měnírny, trakční napájecí stanice, trafostanice apod.) a inženýrských sítí navržených na
území výše uvedených obcí, zabezpečujících funkci drážních staveb. V rámci stavby bude rovněž
napojeno a servisními objekty doplněno kolejiště odstavného nádraží (1. stavba ŽUB - 1.část
odstavného nádraží), pro které již bylo dne 28.02.2005 vydáno územní rozhodnutí č.j.: SÚ
3393/04/Hav stavebním úřadem ÚMČ Brno-jih (rozhodnutí nabylo právní moci 27.4.2005).
Z důvodu připojení stavby ŽUB ke stávajícímu městskému dopravnímu systému a technickým
sítím je rovněž nutno vybudovat příslušnou městskou infrastrukturu, tedy nové pozemní
komunikace doplněné tramvajovými tratěmi, zastávky MHD, chodníky, parkovací plochy,
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cyklistické stezky a související inženýrské stavby a provozní soubory. Výstavbou nové městské
infrastruktury bude nejvíce dotčeno území vymezené ulicemi Úzkou, Uhelnou, Pražákovou,
přerovskou tratí, řekou Svratkou, ul. Jeneweinovou, Komárovskou, Plotní a Dornychem.
Stavba dále řeší mimo jiné i protipovodňovou ochranu území na levém břehu Svratky v úseku
od mostu na ul. Heršpické po most na ul. Kšírově, a to formou úpravy příčného profilu koryta řeky,
umístěním ochranné zdi a hráze, hradidlových komor a dalších vodohospodářských děl.
Z formálního hlediska je návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Přestavba
železničního uzlu Brno“ tvořený souborem staveb a obsahuje následující stavby :
2. stavba „Železniční uzel Brno - 1.část osobního nádraží“ : stavba zahrnuje hlavní
pozemní objekty pro zajištění provozu nového osobního nádraží (odbavovací halu – 1.část,
provozní budovu, krytou lávku nad kolejištěm – 1.část), 5 kolejí pro osobní dopravu, nástupiště I, II
a polovinu nástupiště V, zdvoukolejnění trati v úseku železniční stanice Horní Heršpice – nadjezd
Vídeňská, přestupní uzel na Vídeňské ulici, objekt pošty, autocouchet, výpravní budovu Brno-jih,
areál SDC v lokalitě k.ú. Přízřenice – k.ú. Modřice, přemístění servisního areálu ČSAD z lokality
při ulici Rosické k ulici Pražákově a související inženýrské stavby a provozní soubory umožňující
fungování budovaných zařízení.
3. stavba „Železniční uzel Brno - Modernizace průjezdu“ : stavba zahrnuje úpravu
stávajícího nákladního průtahu uzlem Brno, spočívající zejména ve zvýšení počtu kolejí a úpravě
nivelety od km 137,872 trati Břeclav – Brno (severní zhlaví Modřice) do km 161,542 trati Brno –
Česká Třebová (severní zhlaví žst. Brno-Maloměřice), zapojení tratí směr Tišnov, Přerov a Veselí
nad Moravou, nástupiště III a IV v osobním nádraží, 6 kolejí pro osobní dopravu a 2 koleje
nákladového průtahu v osobním nádraží, přestupní uzel na ulici Bubeníčkově, přestupní uzel na
ulici Olomoucké, trakční napájecí stanici Černovice a související inženýrské stavby a provozní
soubory umožňující fungování budovaných zařízení. Stavba je z hlediska formálního členěna na
dva úseky : úsek 30 je vymezen územím Modřice – křížení trati se Svitavou, včetně zapojení
přerovské trati, a úsek 31 územím Svitava – Černovice – Hády.
4. stavba „Železniční uzel Brno - 2. část odstavného nádraží“ : stavba zahrnuje dokončení
potřebného rozsahu kolejí a zařízení pro čistění a údržbu souprav osobních vlaků, halu provozního
ošetření lokomotiv, přístavbu myčky lokomotiv a související inženýrské stavby a provozní soubory
umožňující fungování budovaných zařízení.
5. stavba „Železniční uzel Brno - 2. část osobního nádraží“ : stavba zahrnuje nástupiště VI
a polovinu nástupiště V, 3 koleje pro osobní dopravu a dvě koleje pro nákladní dopravu
v definitivní poloze, odbavovací halu – 2.část, krytou lávku – 2.část a související inženýrské stavby
a provozní soubory umožňující fungování budovaných zařízení.
6. stavba „Městská infrastruktura“ : stavba zahrnuje pozemní komunikace, chodníky,
parkovací plochy, cyklistické stezky, tramvajové tratě se zastávkami, mosty a související inženýrské
stavby a provozní soubory, které napojí nové osobní nádraží na stávající dopravní síť a zajistí
technickou infrastrukturu pro zapojení nádraží do urbanistické, dopravní a inženýrské struktury
města.
Jak bylo již výše uvedeno, navrhovaný soubor staveb „Přestavba železničního uzlu Brno“ je
situovaný na území obcí Brno, Modřice, Ostopovice, Střelice a Troubsko. Katastrální území
Ostopovice, Střelice a Troubsko budou dotčena pokládkou nových sdělovacích kabelů podél
železniční trati, v katastrálním území Modřice jsou navrženy sdělovací kabely a chodník k areálu
SDC. Na území statutárního města Brna budou dotčena katastrální území Staré Brno, Město Brno,
Štýřice, Trnitá, Zábrdovice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Přízřenice, Komárov, Židenice,
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Černovice, Maloměřice, pokládkou kabelů budou dále dotčena katastrální území Veveří, Chrlice,
Holásky, Brněnské Ivanovice, Slatina, Bosonohy, Starý Lískovec a Bohunice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Časová prodleva mezi podáním návrhu a
vydáním opatření oznamujícím zahájení řízení je způsobena výjimečným rozsahem stavby a
složitostí návrhu, kvůli nimž byla stavebnímu úřadu prodloužena lhůta pro rozhodnutí do
30.10.2006 opatřeními odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna vydanými dne
14.2.2006 pod zn. OÚSŘ U 06/00614 a dne 16.6.2006 pod zn. U 06/30024.
Úřad městské části města Brna Brno-střed, odbor výstavby a územního rozvoje, stavební
úřad (dále jen stavební úřad) příslušný podle § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a stanovený opatřením odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 30214/2005 OÚPSŘ
a opatřením odboru územního a stavebního
řízení Magistrátu města Brna zn. OÚSŘ
U05/02026/Mak. k provedení řízení a vydání rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4
stavebního zákona

oznamuje

zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané „Přestavba železničního uzlu Brno“.
V souladu s ust. § 36 odst. 1 stavebního zákona nařizuje stavební úřad v uvedené věci ústní
jednání, které se koná
dne 24.8.2006 v 9.00 hodin.
Účastníci územního řízení a zástupci dotčených orgánů státní správy se sejdou ve velkém sále
Společenského centra ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno. Ústní jednání je v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), neveřejné a mohou se ho účastnit
pouze účastníci územního řízení, jejichž okruh byl stanoven v souladu s § 34 stavebního zákona,
odst. 1, 3 a 4, a zástupci dotčených orgánů státní správy.
Účastníky územního řízení jsou navrhovatelé (Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, a statutární město Brno zastoupené na
základě mandátní smlouvy společností Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno),
fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická či jiná práva k pozemkům a stavbám na nich
mohou být rozhodnutím přímo dotčena (jedná se o pozemky graficky vyznačené v příloze), obce
(statutární město Brno - městská část Brno-střed, statutární město Brno - městská část Brno-jih,
statutární město Brno - městská část Brno-Židenice, statutární město Brno - městská část BrnoMaloměřice a Obřany, statutární město Brno - městská část Brno-Černovice, statutární město Brno městská část Brno-Tuřany, statutární město Brno - městská část Brno-Bosonohy, statutární město
Brno - městská část Brno-Starý Lískovec, statutární město Brno - městská část Brno-Slatina,
statutární město Brno - městská část Brno-Chrlice, statutární město Brno - městská část Brno-
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Bohunice, město Modřice, obec Troubsko, obec Střelice a obec Ostopovice) a subjekty, kterým
postavení účastníka přiznávají zvláštní zákony - energetický zákon č. 458/2000 Sb. (Státní
energetická inspekce, Opuštěná 4, 602 00 Brno) a dále zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, a zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (občanská sdružení Děti
Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno, NESEHNUTÍ Brno, Údolní 44, 602
00 Brno, občanské sdružení „Za zachování klidové zóny Brno-Černovice, Klíčova 5, 618 00 Brno,
Sdružení na ochranu a životního prostředí v Brně Maloměřicích, Mateří 15, 614 00 Brno, občanské
sdružení Stará osada - Židenice, Svatoplukova 27, 615 00 Brno).
Účastník řízení se při vstupu na ústní jednání prokáže průkazem totožnosti a dokladem o
vlastnických a jiných právech, ze kterého bude vyplývat vztah k pozemkům a stavbám dotčeným
navrhovanou stavbou ŽUB vyznačeným v grafické příloze. Za občanská sdružení, která mají
postavení účastníka řízení, se jednání mohou účastnit statutární zástupci, kteří jsou podle stanov
oprávněni za sdružení jednat a tuto skutečnost před vstupem na jednání prokáží. Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Účastníci řízení i dotčené orgány státní správy mohou své námitky uplatnit nejpozději
při ústním jednání. K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Po této lhůtě bude
vydáno příslušné rozhodnutí. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí či opatření
vyžadované zvláštním předpisem bylo k návrhu získáno před oznámením zahájení územního řízení,
nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k návrhu, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných
zájmů se stavbou či jiným opatřením v území souhlasí.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení a zástupci dotčených orgánů státní správy
nahlédnout na stavebním úřadě Úřadu městské části města Brna Brno-střed, Měnínská 4, u
vyřizujících referentů v úřední dny Po, St. 8 - 17 hod. nebo u ústního jednání. K vysvětlení odborné
problematiky projektové dokumentace budou v úředních dnech ve stanovených hodinách na
stavebním úřadě přítomni projektanti následujících profesí :
7.8.2006, 14 - 16 hod. : kolejové řešení včetně mostů,
14.8.2006, 14 - 16 hod. : pozemní objekty a komunikace,
21.8.2006, 14 - 16 hod. : inženýrské sítě, vodohospodářské stavby a protipovodňová opatření.
Podle schválené územně plánovací dokumentace se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, pro
kterou lze v souladu s ustanovením § 38 stavebního zákona vydat územní rozhodnutí o umístění
stavby i bez souhlasu vlastníků pozemků, k nimž navrhovatelé nemají vlastnická práva.
Toto oznámení (s grafickou přílohou) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních
deskách Úřadu městské části města Brna Brno-střed, Masarykova 25/27, 601 69 Brno, ÚMČ Brnojih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno, ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno,
ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno,
ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno, ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1,
642 00 Brno, ÚMČ Brno-St.Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno, ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3,
625 00 Brno, ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno, ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4,
643 00 Brno, měst. úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno, Magistrátu města Brna,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, Obecního úřadu Střelice, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice,
Obecního úřadu Ostopovice, U Kaple 5, 664 49 Ostopovice, Obecního úřadu Troubsko, 664 41
Troubsko. Za den doručení se považuje 15. den vyvěšení na úřední desce Úřadu městské části
města Brna Brno-střed.
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Text veřejné vyhlášky oznamující zahájení územní řízení je uveřejněný na webových stránkách
ÚMČ Brno-střed na adrese : www.stred.brno.cz, pod ikonou „úřední deska“, sekce „stavební úřad“.
Název souboru je „zeleznicni.uzel.oznameni“.

Vlasta Kilianová
vedoucí
odboru výstavby a územního rozvoje
ÚMČ města Brna
Brno - střed

VYVĚŠENO DNE :

SEJMUTO DNE:

Doručí se:
Účastníci řízení :
Navrhovatelé :
1. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc,
2. Statutární město Brno, zastoupené primátorem PhDr. Richardem Svobodou, Dominikánské nám.
1, 601 67 Brno
Ostatní účastníci řízení : doručí se veřejnou vyhláškou
Fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická či jiná práva k pozemkům vyznačeným žlutě
v grafické příloze a ke stavbám na nich umístěných
Statutární město Brno - městská část Brno-střed, zastoupená starostkou MUDr. Dagmar Hrubou,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Statutární město Brno - městská část Brno-jih, zastoupená starostou Mgr. Josefem Haluzou,
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
Statutární město Brno - městská část Brno-Židenice, zastoupená starostou Ing. Josefem Veselým,
Gajdošova 7, 615 00 Brno
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Statutární město Brno - městská část Brno-Maloměřice a Obřany, zastoupená starostou Vlastimilem
Břicháčkem, Selská 66, 614 00 Brno
Statutární město Brno - městská část Brno-Černovice, zastoupená starostou Ing. Jiřím Hladíkem,
Bolzanova 1, 618 00 Brno
Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany, zastoupená starostou Janem Havlíkem, Tuřanské
nám. 1, 620 00 Brno
Statutární město Brno - městská část Brno-Bosonohy, zastoupená starostou Miroslavem Sojkou,
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
Statutární město Brno - městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupená starostou Petrem Hudlíkem,
Klobásova 9, 625 00 Brno
Statutární město Brno - městská část Brno-Slatina, zastoupená starostou Ing. Jiřím Navrátilem,
Budínská 2, 627 00 Brno
Statutární město Brno - městská část Brno-Chrlice, zastoupená starostou Ing. Vladimírem Kučerou,
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno
Statutární město Brno - městská část Brno-Bohunice, zastoupená starostkou Ivanou Toufarovou,
Dlouhá 3, 625 00 Brno
Město Modřice, zastoupené starostou Ing. Jaromírem Valentou, náměstí Svobody 93,
664 42 Modřice
Obec Troubsko, zastoupená starostou Vladimírem Rybou, 664 41 Troubsko
Obec Střelice, zastoupená starostou Mgr. Jindřichem Marešem, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice
Obec Ostopovice, zastoupená starostkou Ing. Lenkou Andrlovou, U Kaple 5, 664 49 Ostopovice
Státní energetická inspekce, Opuštěná 4, 602 00 Brno
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
NESEHNUTÍ Brno, Údolní 44, 602 00 Brno
Občanské sdružení „Za zachování klidové zóny Brno-Černovice“, Klíčova 5, 618 00 Brno
Sdružení na ochranu a životního prostředí v Brně-Maloměřicích, Mateří 15, 614 00 Brno
Občanské sdružení Stará osada - Židenice, Svatoplukova 27, 615 00 Brno

Dotčené orgány státní správy:
3. Drážní úřad - oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
4. Hasičský záchranný sbor JMK SPD, Štefánikova 32, 602 00 Brno
5. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10
Praha 10
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa, Vršovická 65, 100 10
Praha 10
8. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábřeží L. Svobody 12, P.O. Box 9, 110 15
Praha 1
9. Krajský úřad JMK OD, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
10. Krajský úřad JMK OŽP, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
11. Magistrát města Brna OD, Kounicova 67, 601 67 Brno
12. Magistrát města Brna OPP, Husova 12, 601 67 Brno
13. Magistrát města Brna OVLHZ, Kounicova 67, 601 67 Brno
14. Magistrát města Brna OŽP, Kounicova 67, 601 67 Brno
15. Magistrát města Brna ŽÚ, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
16. Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno
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17. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno
18. Policie ČR - DI, Bratislavská 13, 602 00 Brno
19. Policie ČR - Správa JmK, odbor dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno
20. ÚMČ Brno-střed OS, Dominikánská 2, 601 69 Brno
21. ÚMČ Brno-střed ŽP, Měnínská 4, 601 69 Brno
22. ÚMČ Brno-jih, silniční správní úřad - stavební úřad, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
23. ÚMČ Brno-jih, referát ŽP, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
24. ÚMČ Brno-Židenice, odbor správy majetku, referát ŽP, Gajdošova 7, 615 00 Brno
25. ÚMČ Brno-Židenice, odbor výstavby a územního plánování, Gajdošova 7, 615 00 Brno
26. ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany, SÚ-úsek dopr., invest. a vod. hosp., Selská 66, 614 00 Brno
27. ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany, odbor ŽP, zemědělství a vnitř. věcí, Selská 66, 614 00 Brno
28. ÚMČ Brno-Černovice, odbor dopravy, majetku a ŽP, Bolzanova 1, 618 00 Brno
29. ÚMČ Brno-Tuřany, odbor stavební, dopr.,ŽP, inv. a rozvoje MČ,Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
30. ÚMČ Brno-Bosonohy, referát ŽP, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
31. ÚMČ Brno-Bosonohy, stavební úřad - silniční správní úřad, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
32. ÚMČ Brno-Starý Lískovec, odbor všeobecný a bytový, Klobásova 9, 625 00 Brno
33. ÚMČ Brno-Starý Lískovec, odbor všeobecný a bytový, úsek ŽP, Klobásova 9, 625 00 Brno
34. ÚMČ Brno-Slatina, technický odbor, Budínská 2, 627 00 Brno
35. ÚMČ Brno-Slatina, technický odbor, referát ŽP a zemědělství, Budínská 2, 627 00 Brno
36. ÚMČ Brno-Chrlice, OVÚR, úsek dopravy, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno
37. ÚMČ Brno-Chrlice, odbor hospodářsko-technický, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno
38. ÚMČ Brno-Bohunice, odbor technických služeb, Dlouhá 3, 625 00 Brno
39. Městský úřad Šlapanice, odbor ŽP, Opuštěná 2, 656 70 Brno
40. Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, Opuštěná 2, 656 70 Brno

S žádostí o vyvěšení na úřední desku s grafickou přílohou a vrácení zpět s vyznačením doložky
o vyvěšení a sejmutí :
41. Magistrát města Brna, úřední deska, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
42. ÚMČ Brno-střed, odbor správy budov, úřední deska, Dominikánská 2, 601 69 Brno
43. ÚMČ Brno-jih, úřední deska, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
44. ÚMČ Brno-Židenice, úřední deska, Gajdošova 7, 615 00 Brno
45. ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany, úřední deska, Selská 66, 614 00 Brno
46. ÚMČ Brno-Černovice, úřední deska, Bolzanova 1, 618 00 Brno
47. ÚMČ Brno-Tuřany, úřední deska, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
48. ÚMČ Brno-Bosonohy, úřední deska, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
49. ÚMČ Brno-St.Lískovec, úřední deska, Klobásova 9, 625 00 Brno
50. ÚMČ Brno-Slatina, úřední deska, Budínská 2, 627 00 Brno
51. ÚMČ Brno-Chrlice, úřední deska, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno
52. ÚMČ Brno-Bohunice, úřední deska, Dlouhá 3, 625 00 Brno
53. Městský úřad Modřice, úřední deska, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
54. Obecní úřad Střelice, úřední deska, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice
55. Obecní úřad Ostopovice, úřední deska, U Kaple 5, 664 49 Ostopovice
56. Obecní úřad Troubsko, úřední deska, 664 41 Troubsko
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Dále obdrží :
57. Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno
58. Magistrát města Brna OÚPR, Kounicova 67, 601 67 Brno
59. referent
60. referent
61. spis

Za správnost : Ing.arch. Martina Chovancová
Ing.arch. Zdeňka Nováková

