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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem Praha 4, Na
Pankráci 56, IČ 65993390, v zastoupení na základě plné moci ze dne 21.06.2017 územním
samosprávným celkem Statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno,
IČ 44992785, v zastoupení vedoucí odboru investičního, v zastoupení na základě příkazní smlouvy
(č. příkazce 5616143231) ze dne 26.08.2016 a na základě plné moci ze dne 23.06.2017 právnickou
osobou Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská tř. la, 657 68 Brno IČ 60733098 a územní
samosprávný celek Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno,
IČ 44992785 v zastoupení vedoucí odboru investičního, v zastoupení na základě příkazní smlouvy
(č. příkazce 5616143231) ze dne 26.08.2016 a na základě plné moci ze dne 23.06.2017 právnickou
osobou Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská tř. la, 657 68 Brno IČ 60733098, (dále jen
„stavebník"), dne 10.10.2018 podaly a dne 8.11.2018 doplnily žádost o stavební povolení pro stavbu
nazvanou „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. - II. Etapa“, na pozemcích parc. č. 4/2, 8/7, 8/8, 8/9,
8/15, 9/6, 9/7, 10, 11, 211/1, 285/1, 285/5, 285/6, 863, 865, 4840/3 v k.ú. Žabovřesky.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. - II. Etapa“ obsahuje stavební objekty:
C 108 Komunikace - napojení Bráfova
pozemky parc. č. 285/1, 285/5, 285/6, 4/2, 211/1 v k.ú. Žabovřesky
Předmětem objektu je úprava komunikace mezi koncem ulice Bráfova a nové budovanou plochou
severního předportálí tramvajového tunelu (C107). Z této plochy bude zajištěn přístup ke stávajícím
garážím a k přemístěné trafostanici (C402), součástí komunikace je obratiště. Plocha bude v dlážděné
konstrukci.
Na rozhraní objektu s plochou severního předportálí (C107) dojde k vybudování uzamykatelné vjezdové
brány a oplocení (C115), které zabraní vstupu veřejnosti na plochu předportálí.
C 110 Komunikace - nezpevněná nad kanalizační komorou
pozemky parc. č. 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 9/7, 9/6 v k.ú. Žabovřesky
Předmětem objektu C110 je účelová komunikace v prostoru pod přesypem galerie přes VMO.
Komunikace je připojena na chodník podél Svratky (C112 - I. etapa) respektive na obslužnou komunikaci
(C105 - I. etapa) Žabovřeských luk za stávajícím mostem přes Svratku. Komunikace slouží k přístupu pro
obslužnou techniku ke vstupům do kmenové kanalizační stoky Bl.
Celková délka úpravy účelové komunikace v rámci objektu C110 je 63,842 m.
Účelová komunikace je navržena v šířce 3,5 m, na hraně lemována dvouřádky z kamenné kostky
10/10/10 do betonového lože. Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m. V místě obratišťové plochy je
komunikace lemována gabionovými zdmi (C265), které slouží jako opěrné zídky pro svahy přiléhajících
násypových těles stavebních objektů.
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Odvodnění je zajištěno příčnými a podélnými sklonem vozovky komunikace. Na rozhraní obratišťové
plochy a gabionové zdi je pro lepší odvedení povrchové vody navržen odvodňovací žlábek za kamenné
kostky 10/10/10.
Vozovka komunikace je navržena s nestmeleným krytem z mechanicky zpevněného kameniva.
C 114 Chodník - Wilsonův les, propojení
pozemek parc. č. 11, 285/1 v k.ú. Žabovřesky
Předmětem objektu je pěší stezka zajišťující propojení soustavy stávajících pěšin Wilsonova lesa s nově
navrženými pěšími trasami podél VMO, respektive s přesypem galerie přes VMO. Chodník je navržen
jako lesní pěšina obdobného charakteru jako stávající stezky.
Poloha stezky je dána směrovým řešením nově navrženého chodníku C115 a vedením stávající pěšiny
Wilsonova lesa. Pro dosažení přijatelných podélných sklonů stezky je chodník několikrát směrově
zalomen. Stezka je navržena v nestmelené úpravě (s výjimkou míst, kde dojde k půdorysnému zalomení
chodníku).
C264 Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení
pozemek parc. č. 863, 865 v k.ú. Pisárky, parc. č. 11, 285/1 v k.ú. Žabovřesky
Tento objekt tvoří dva samostatné celky.
První tvoří soustava opěrných, zárubních a obkladních zdí propojuje chodník C113 a C115.2 vedený
v místě zdí nad galerii s nezpevněnou cestou ve svahu Wilsonova lesa a to pomocí soustavy
schodišťových ramen a chodníku - součást trasy C115 (osy C115.4 a C115.5). Zdi jsou monolitické ze
železového betonu, část zdí z kamenného zdivá.
Druhou část objektu tvoří opěrné a zárubní zídky zajišťují výlomy svahu podél trasy chodníku C114 nad
technologickým objektem C701. Návrh zídek respektuje směrové a výškové vedení trasy chodníku C114.
Trasa chodníku stoupá svahem Wilsonova lesa od nové navržených tras chodníků podél VMO. Zídky
jsou tvořeny z gabionových košů.
C265 Gabionové zídky - kanalizační komora
pozemek parc. č. 8/8, 8/15, 8/9, 9/7, 9/6, 4840/3 v k.ú. Žabovřesky
Opěrné zdi zachycují násyp trasy chodníku C115 a násyp přesypané galerie C 621. Prostor mezi zídkami
1 a 2 tvoří objekt C110 tak, aby byl umožněn přístup do šachet soutokové komory kanalizačního sběrače.
Opěrné zídky jsou z gabionových košů, ukloněné do násypových svahů.
Návrh opěrných zdí respektuje směrové a výškové vedení trasy komunikace C110.
Nedílnou součástí popisu stavby jsou výkresy situací stavebních objektů C 108 Komunikace –
napojení Bráfova, C 110 Komunikace – bezpevněná nad kanalizační šachtou, C 114 Chodník –
Wilsonův les, propojení, C 264 Opěrné zídky – chodník Wilsonův les, propojení a C 265 Gabionové
zídky v elektronické podobě.
Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí“).
Ve věci shora uvedeného záměru bylo pro umístění stavby dne 16.7.2010 vydáno územní rozhodnutí
spis.zn.: STU/02/1000114/000/004, č.j.: SU/10/000209, s nabytím právní moci dne 31.8.2010, rozhodnutí
o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
spis.zn.: STU/02/03358/12/KOLP, č.j.: MCBZAB 06073/12/OS/KOPL dne 19.6.2012, s nabytím právní
moci dne 25.7.2012. V době platnosti územního rozhodnutí bylo vydáno Magistrátem města Brna,
odborem dopravy, jako speciálním stavebním úřadem, stavební povolení pro SO C 769 Protihlukové
stěny – napojení Bráfova stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. - II. Etapa“ pod č.j.:
MMB/0307596/2013, s nabytím právní moci dne 15.11.2013 a dne 19.8.2015 pro tento stavební objekt
kolaudační souhlas pod č.j.: MMB/0233483/2015. Územní rozhodnutí pro předmětnou dle § 93 odst. 4
stavebního zákona nepozbylo platnosti.
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Úřad městské části Brno-Žabovřesky, odbor stavební, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální
stavební úřad“), příslušný v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), podle ustanovení § 16 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon“)
a ustanovení čl. 30 Statutu města Brna, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznamuje
zahájení stavebního řízení pro stavbu nazvanou: „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. - II. Etapa“
podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy
poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení
podmínek k jeho provádění. Speciální stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru stavebního Úřadu městské části Brno –
Žabovřesky v úřední dny (Po. a St. 8,00 – 17,00 hod.). Nechá-li se některý z účastníků řízení
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník řízení může podle ust. § 114 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo 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 uvedeny ve
větě první, se nepřihlíží. Podle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona se stejně tak nepřihlíží
k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území.
Účast veřejnosti v řízení je upravena zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.
Veřejnost se při splnění podmínek stanovených zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí může
stát účastníkem navazujícího řízení, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu,
který navazující řízení vede, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace.
Účastníkem navazujícího řízení se stává též obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3
písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to pokud se podáním písemného
oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této
informace. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla
účastníkem řízení v prvním stupni.
S odkazem na § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby dopravní
infrastruktury"), speciální stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je dopravní infrastrukturou ve
smyslu citovaného zákona.
Navazující řízení se podle ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí považuje vždy
za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. Vzhledem k tomu je oznámení o zahájení
stavebního řízení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona doručováno postupem podle
ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, tj. veřejnou vyhláškou.
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Dnem doručení účastníkům stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona je
15 den po vyvěšení oznámení na úřední desce Úřadu městské části Brno – Žabovřesky. Dotčeným
orgánům a účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. a) a d) stavebního zákona se doručuje
jednotlivě. Jelikož jde o řízení s velkým počtem účastníků, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve
správních obvodech několika městských částí, speciální stavební úřad postupuje podle ust. § 25 odst. 3.
Podklady pro rozhodnutí speciálního stavebního úřadu v řízení vedeném pod spisovou značkou
STU/02/12333/18/UHNM jsou žádost a její přílohy, které obsahují všechny předepsané náležitosti.
Podle dikce § 15 odst. 2 stavebního zákona může speciální stavební úřad vydat stavební povolení jen se
souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení
jeho podmínek; jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného
stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
Příslušný obecný stavební úřad - Úřad městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Odbor stavební,
přezkoumal podmínky územního rozhodnutí STU/02/1000114/000/004 ze dne 16.07.2010, které nabylo
právní moci dne 31.08.2010, a konstatuje, že byly dodrženy. Na základě toho dle ust. § 15 odst. 2
stavebního zákona, přípisem č.j. MCBZAB 08857/17/OS/KOLP ze dne 18.8.2017 vydal souhlas
speciálnímu stavebnímu úřadu k vydání stavebního povolení.
Vzhledem k tomu, že předmětnou stavbou je dotčeno území Úřadu městské části města Brna, Brno –
střed (k.ú. Pisárky) stanovil odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, v souladu
s ustanovením § 13 odst. 4 stavebního zákona, opatřením č.j.: MMB/0446481/2018 ze dne 2.11.2018, že
provede stavební řízení a vydá stavební povolení Úřad městské části města Brna, Brno – Žabovřesky.
Dále speciální stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována
oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že předložené
podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, a dále ověřil účinky budoucího užívání
stavby.
Informace dle ustanovení § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou zveřejněny
samostatnou písemností (příloha č.1)

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Meitnerová
vedoucí odboru stavebního ÚMČBŽ

Pro stavebníka:
Před vydáním rozhodnutí je nutné uhradit správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích") stanovený podle
položky 18. bod 1 písm. f) ve výši 10 000,- Kč, sazebníku správních poplatků. Poplatek je možno
uhradit hotově na pokladně ÚMČ Brno - Žabovřesky, nebo převodem na bankovní účet číslo 1914327514/0600 s uvedením variabilního symbolu 1361 a specifického symbolu 12333. Doklad o úhradě
správního poplatku předložte stavebnímu úřadu
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Přílohy oznámení:
1) Informace dle ustanovení § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
2) žádost o stavebního povolení
3) závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního
prostředí
4) Situace stavebního objektu C 108 Komunikace – napojení Bráfova
5) Situace stavebního objektu C 110 Komunikace – bezpevněná nad kanalizační šachtou
6) Situace stavebního objektu C 114 Chodník – Wilsonův les, propojení
7) Situace stavebního objektu C 264 Opěrné zídky – chodník Wilsonův les, propojení
8) Situace stavebního objektu C 265 Gabionové zídky – kanalizační komora
Přílohy 1) – 8) - zveřejněny pouze v elektronické podobě dálkovým přístupem na úřední desce
Úřadu městské části města Brna, Brno – Žabovřesky.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce. V souladu s ust. § 144
odst. 1 správního řádu se považuje za doručené 15. dnem po dni vyvěšení. V souladu s ust. § 9b
odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivu na životní prostředí se považuje oznámení za zveřejněné
dnem vyvěšení na úřední desku.
Rozhoduje datum vyvěšení na úřední desku Úřadu městské části Brno – Žabovřesky.

Vyvěšeno dne:........................

Sejmuto dne: …..……………….

a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, v souladu
s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 S., správní řád, v platném znění

Zveřejněno dne:………………

Zveřejnění ukončeno dne:…………….

Otisk razítka a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
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Rozdělovník:
Účastníci stavebního řízení:
podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník
Statutární město Brno, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
doručovací adresa: Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, 639 00 Brno 39
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
doručovací adresa: Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, 639 00 Brno 39
podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna)
Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, odborem majetkovým, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Malinovského nám. 3, 601 67 Brno-město (pozemky parc. č. 4/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 10,
11, 211/1, 285/1, 285/5, 285/6, v k.ú. Žabovřesky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle (pozemky parc. č. 9/6, 9/7, 4840/3 v k.ú.
Žabovřesky, pozemky parc. č. 863, 865 v k.ú. Pisárky)
Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, majetkový odbor, IDDS: n97byjq
sídlo: Horova č.p. 1623/28, Brno-Žabovřesky, 616 00 Brno16 (svěřené pozemky 8/7, 8/8, 8/9,
8/15v k.ú. Žabovřesky)
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)
vlastníci inženýrských sítí, správce komunikace, správce povodí, správce Wilsonova lesa a uličního
stromořadí, zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury
Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, 639 00 Brno 39
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno, IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb
sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, IDDS: zspmaix
sídlo: Kounicova č.p. 1013/16a, Veveří, 602 00 Brno 2
Statutární město Brno, Odbor investiční MMB, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova 67, Brno-město, 601 67 Brno 2
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podle § 109 písm. e, 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)
pozemek parc. č. 281, 282, 283, 284, 285/8, 211/23, 211/21, 71/1, 285/7, 277, 273, 211/22, 269, 285/79,
285/128, 7/3, 7/4, 7/5, 7/7, 8/16, 4/3, 7/1, 8/1, 8/6, 8/17, 8/18, 9/2, 28/2, 8/15, 4840/3, 6, 4840/42,
4840/43, 8/7, 2, 10, 285/5, 285/6, 71/2, 28/2, 4/3, 28/1, 71/3, 73/2, 73/5, 73/6, 148/2, 148/20, 4840/13,
4840/39, 4840/40, 4840/41, vše v k.ú. Žabovřesky
pozemek parc. č. 861, 862, 864, 866, 867/2, vše v k.ú. Pisárky
Dotčené orgány
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Nerudova č.p. 773/1, 779 00 Olomouc 9
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Štefánikova č.p. 103/32, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Magistrát města Brna, odbor památkové péče, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-střed, Brno-město, 601 67 Brno 2
Magistrát města Brna, odbor vodního lesního hospodářství a zemědělství, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova č.p. 196/67, Veveří, 602 00 Brno 2
Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova č.p. 196/67, Brno-město, 601 67 Brno 2
Krajský úřad Jmk, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství policie JmK, odbor služby dopravní
policie, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
Ostatní
Městská část Brno - střed, stavební úřad, IDDS: qykbwe7
sídlo: Dominikánská č.p. 264/2, 601 69 Brno
Městská část Brno-Žabovřesky -, úřední deska, IDDS: n97byjq
sídlo: Horova 28, 616 00 Brno 16
Městská část Brno - střed, úřední deska, IDDS: qykbwe7
sídlo: Dominikánská č.p. 264/2, 601 69 Brno

