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„Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu
ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný
správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“)
obdržel dne 10.09.2021 oznámení o koncepci „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
2021+“.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 10c zákona a podle
hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 8 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu
ustanovení § 10d zákona.

Identifikační údaje
Název koncepce:

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Řešené území:

Jihomoravský kraj
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Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 681 00 Brno, IČ: 70888337
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70888337
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CZ 70888337

Telefon
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E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Charakter koncepce:
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále také „SR JMK 2021+“) je strategií
představující dlouhodobý ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů podpory
regionálního rozvoje na úrovni kraje pro období let 2021 až 2030. SR JMK 2021+ navazuje na
Strategii Jihomoravského kraje 2020 (dále také „SR JMK 2020“) platnou v období let 2012 až
2020. SR JMK 2021+ vymezuje specifické cíle a tematická opatření, jejichž prostřednictvím
má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji území Jihomoravského kraje.
Cílovým stavem SR JMK 2021+ je konkurenceschopný region, úspěšný na rostoucích
a technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro své obyvatele a je nejen
atraktivním místem k životu, ale i k návštěvě. SR JMK 2021+ plní funkci základního
strategického dokumentu orgánů Jihomoravského kraje pro koordinaci rozvoje území při
zajištění strategické podpory regionálního rozvoje.
SR JMK 2021+ je členěna do tří vzájemně provázaných částí – analytická část, návrhová
(strategická) část a implementační a monitorovací část.
Průběh zjišťovacího řízení:
Krajský úřad dne 10.09.2021 obdržel oznámení Jihomoravského kraje o koncepci „Strategie
rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“. Dne 15.09.2021 zveřejnil krajský úřad informace
o oznámení koncepce na úřední desce Jihomoravského kraje. Oznámení koncepce bylo též
zveřejněno v Informačním systému SEA. Informace o oznámení koncepce byla písemně
zaslána také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily: Česká inspekce životního prostředí,
oblastní inspektorát Brno; Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí;
Jihomoravský kraj; Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje a Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu státní správy VII. Veřejnost se k oznámení koncepce nevyjádřila.
-

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále také jen „ČIŽP OI
Brno“), zn. ČIŽP/47/2021/9346 ze dne 27.09.2021
ČIŽP OI Brno požaduje doplnění dokumentu:
„…v prioritní ose 4, konkrétně specifickém cíli 4.1 - Zvýšení stability ekosystémů
a adaptace území na změnu klimatu, by bylo vhodné doplnit tematická opatření
o samostatný bod (byť částečně obsažený v bodech 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.5), a to opatření na
podporu obnovy lesních porostů, explicitně řešící problematiku chřadnutí lesů v důsledku
sucha, nevhodné věkové a druhové skladby porostů a působení hmyzích škůdců.“
Vypořádání: Vzato na vědomí.
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-

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č. j.: JMK 146880/2021 ze
dne 04.10.2021
Krajský úřad nemá k předloženému oznámení koncepce zásadní připomínky
a neuplatňuje žádné specifické požadavky na zpracování SEA vyhodnocení.
Krajský úřad upozorňuje na chybně uvedený rok aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Jihomoravského kraje.
Vypořádání: Vzato na vědomí.

-

Jihomoravský kraj, č. j.: JMK 143153/2021 ze dne 04.10.2021
Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení koncepce „Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2021+“ a sděluje, že k němu nemá zásadní připomínky, nicméně
upozorňuje, že je třeba aktualizovat informace o Zásadách územního rozvoje
Jihomoravského kraje na str. 25 oznámení.
Vypořádání: Vzato na vědomí.

-

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (dále také jen „KHS JMK“), č. j. KHSJM
58063/2021/HO/HOK ze dne 01.10.2021
Požaduje:
„zaměřit vyhodnocení vlivů koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ na
veřejné zdraví provedené dle bodu 12. přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. zejména na
problematiku hluku a kvalitu ovzduší včetně možnosti kumulace a synergie vlivů s jinými
koncepcemi, strategiemi, případně záměry, a to včetně navržených cílů, opatření, aktivit.
Z vyhodnocení musí být zřejmé, zda uplatňování koncepce ve svém důsledku přispěje
k odstranění příčin stávající zátěže obyvatelstva hlukem a znečištěním ovzduším s tím, že
při posuzování stávající zátěže je nutno využít jako jeden z podkladů aktuálně platnou
úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje.
Současně KHS JmK navrhuje, aby bylo vyhodnocení vlivů koncepce zaměřeno i na kvalitu
a vydatnost zdrojů povrchových a podzemních vod využívaných k zásobování populace
Jihomoravského kraje pitnou vodou, a to s ohledem na potenciální záměry predikující
negativní vliv na kvalitu a vydatnost zdrojů a s ohledem na změnu klimatu.
S odkazem na ustanovení § 2 zákona č. 100/2001 Sb., dle něhož se mj. posuzují vlivy na
obyvatelstvo a veřejné zdraví, a vzhledem k účelu posuzování vlivů na životní prostředí
definovanému ustanovením § 1 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., tj. získat objektivní
odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních
předpisů, KHS JmK považuje za účelné, aby bylo vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné
zdraví provedeno dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. držitelem
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osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, a to v
souladu s metodikou HIA (Health impact assessment).
Dále KHS JmK navrhuje přehodnotit prioritu specifického cíle 1.4 Odpovídající stav
vzdělávací infrastruktury na prioritu vysokou, a to vzhledem k aktuálně nedostatečným
kapacitám zařízení pro předškolní výuku.
Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2 byly významně minimalizovány sportovní resp.
volnočasové aktivity dětí a mládeže doporučuje KHS JmK přehodnotit úroveň priorit u
souvisejících specifických cílů 1.5 a 1.7 v oblasti SPORT A MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ
AKTIVITY (prioritní osa 1) na priority vysoké.
K specifickému cíli 2.1. KHS JmK upozorňuje na nezbytnost řešení lůžkové kapacity
odborných infektologických pracovišť, jejichž kapacita byla v posledních letech
snižována. Důsledkem bylo naprosté přetížení těchto pracovišť pacienty s COVID-19 v
počátku pandemie, tj. v době, než došlo k reprofilizaci lůžek jiných oddělení, toto však na
úkor jejich následné dostupnosti pro "necovidovou" péči.
Současně KHS JmK považuje za nezbytné přehodnotit míru priority specifického cíle 3.1.
Kvalitní dopravní síť kraje na prioritu vysokou, neboť především tematické opatření 3.1.2
Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby chybějících úseků klíčových silničních
a dálničních spojení a zmírnění dopadů tranzitní dopravy ve svém důsledku zcela
zásadním způsobem směřuje do oblasti veřejného zdraví.
Do prioritní osy 4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ROZVOJ VENKOVA
A ZEMĚDĚLSTVÍ KHS JmK navrhuje doplnit další tematické opatření reflektující fakt, že
Jihomoravský kraj je specifickým regionem z hlediska rizika přemnožení kalamitních
komárů, zejména při vzniku jarních záplav (Morava, Dyje) vzhledem ke konfiguraci
terénu. V době hrozících kalamit je klíčová včasná predikce rizika a přesné načasování
aplikace biologických larvicidních přípravků na zasaženém území. Je nanejvýš vhodné,
aby obce a dotčené subjekty byly na tyto situace připraveny, včetně fungující
přeshraniční spolupráce zejména s Rakouskem, a to z důvodu migrace komárů.
Nezbytnou součástí prevence je mapování, školení terénních pracovníků a vyčlenění
finančních prostředků na opatření. I když představují komáří kalamity nejvážnější
problém, a to nejen po stránce zdravotní, ale i ekonomické, neměla by se přehlížet ani
další rizika, kterými jsou opakované výskyty invazivních druhů komárů, přenašečů
závažných infekcí, zejména Západonilské horečky.
Dále KHS JmK upozorňuje, že při vyhodnocení Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
2021+ musí být zohledněny cíle a opatření Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí Zdraví 2020, Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století a Strategického rámce Zdraví 2030.
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Vypořádání: Vzato na vědomí.
-

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII (dále také jen „MŽP,
OVSS VII“), č. j. MZP/2021/560/1554 ze dne 04.10.2021
„MŽP upozorňuje, že specifickou a stále do jisté míry opomíjenou součástí hodnocení je
vliv na (zemědělskou) půdu. Je zřejmé, že podstatná část tohoto hodnocení se bude
odehrávat v rámci projektové EIA ke konkrétním záměrům. Z praxe však zřetelně vyplývá,
že v drtivé většině případů je v hodnocení EIA u záměrů vyžadujících zábor půdy
konstatován negativní vliv na půdu, avšak bez významného dopadu na výsledek
hodnocení. Zábory půdy se, zjednodušeně řečeno, považují za nutné zlo. I když je zřejmé,
že ani v budoucnu se rozvoj v území bez záborů neobejde, jejich další omezování se
ukazuje jako naprosto nezbytné. Ve světle toho MŽP postrádá v oznámení koncepce,
která má sloužit jako rámec pro realizací konkrétních záměrů, účinnější nástroje
k vytvoření podmínek pro minimalizaci nových záborů zemědělské půdy zejména při
přípravě územních plánů obcí či konkrétních staveb. Dle názoru MŽP by se mělo tímto
aspektem hodnocení SEA podrobněji zabývat a např. doporučit i přehodnocení klíčových
indikátorů plnění koncepce.“
Vypořádání: Vzato na vědomí.

Závěr

Na podkladě oznámení a doručených vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává
závěr zjišťovacího řízení podle ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů v tom smyslu, že koncepce „Strategie
rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“
bude posuzována
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatel koncepce bude dále postupovat podle ustanovení § 10e a 10f zákona
a zabezpečí zpracování vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví (dále jen vyhodnocení). Vyhodnocení je třeba zpracovat nejen v rámci základních
zákonných požadavků daných zejména ustanovením § 10b, 10e a přílohou č. 9 zákona, ale
také s přihlédnutím k došlým vyjádřením ke koncepci a se zaměřením na níže uvedené
aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:
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1. Vyhodnotit, do jaké míry je koncepce v souladu s relevantními celostátními
strategickými dokumenty, zvláště zaměřit se i na soulad koncepce s Národní strategií
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, Dlouhodobým programem
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století
a Strategickým rámcem Zdraví 2030.
2. Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními krajskými strategickými dokumenty.
3. Vyhodnotit vlivy koncepce z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Navrhnout účinnější nástroje k vytvoření podmínek pro minimalizaci nových záborů
zemědělské půdy zejména při přípravě územních plánů obcí či konkrétních staveb.
Požaduje se přehodnocení klíčových indikátorů plnění koncepce vzhledem k vyšší
ochraně zemědělského půdního fondu.
4. V prioritní ose 4, specifickém cíli 4.1 - Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území
na změnu klimatu se požaduje doplnit tematická opatření o samostatný bod (byť
částečně obsažený v bodech 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.5), a to opatření na podporu obnovy
lesních porostů, explicitně řešící problematiku chřadnutí lesů v důsledku sucha,
nevhodné věkové a druhové skladby porostů a působení hmyzích škůdců.
5. Vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví bude provedeno dle ustanovení § 19
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví, a to v souladu s metodikou HIA (Health impact
assessment).
6. Zaměřit vyhodnocení vlivů koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
na veřejné zdraví provedené dle bodu 12. přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb.
zejména na problematiku hluku a kvalitu ovzduší včetně možnosti kumulace
a synergie vlivů s jinými koncepcemi, strategiemi, případně záměry, a to včetně
navržených cílů, opatření, aktivit. Z vyhodnocení musí být zřejmé, zda uplatňování
koncepce ve svém důsledku přispěje k odstranění příčin stávající zátěže obyvatelstva
hlukem a znečištěním ovzduším s tím, že při posuzování stávající zátěže je nutno
využít jako jeden z podkladů aktuálně platnou úplnou aktualizaci Územně
analytických podkladů Jihomoravského kraje.
7. Vyhodnotit vlivy koncepce i na kvalitu a vydatnost zdrojů povrchových a podzemních
vod využívaných k zásobování populace Jihomoravského kraje pitnou vodou, a to
s ohledem na potenciální záměry predikující negativní vliv na kvalitu a vydatnost
zdrojů a s ohledem na změnu klimatu.
8. Přehodnotit prioritu specifického cíle 1.4 Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury
na prioritu vysokou, a to vzhledem k aktuálně nedostatečným kapacitám zařízení pro
předškolní výuku.
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9. Přehodnotit úroveň priorit u souvisejících specifických cílů 1.5 a 1.7 v oblasti SPORT A
MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY (prioritní osa 1) na priority vysoké.
10. K specifickému cíli 2.1. se požaduje řešit lůžkové kapacity odborných infektologických
pracovišť, jejichž kapacita byla v posledních letech snižována.
11. Požaduje se přehodnocení míry priority specifického cíle 3.1. Kvalitní dopravní síť
kraje na prioritu vysokou, neboť především tematické opatření 3.1.2 Vytvoření
vhodných podmínek a podpora výstavby chybějících úseků klíčových silničních
a dálničních spojení a zmírnění dopadů tranzitní dopravy ve svém důsledku zcela
zásadním způsobem směřuje do oblasti veřejného zdraví.
12. Požaduje se doplnit do prioritní osy 4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA, ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ další tematické opatření
reflektující fakt, že Jihomoravský kraj je specifickým regionem z hlediska rizika
přemnožení kalamitních komárů, zejména při vzniku jarních záplav (Morava, Dyje)
vzhledem ke konfiguraci terénu. V době hrozících kalamit je klíčová včasná predikce
rizika a přesné načasování aplikace biologických larvicidních přípravků na zasaženém
území. Doporučuje se doplnit opatření, která povedou k připravenosti obcí
a dotčených subjektů na tyto komáří kalamity, včetně fungující přeshraniční
spolupráce zejména s Rakouskem, a to z důvodu migrace komárů. Požaduje se
doplnit tematické opatření k zabránění výskytu invazivních druhů komárů, přenašečů
závažných infekcí, zejména Západonilské horečky.
13. Krajský úřad upozorňuje, že je třeba opravit informace o vydání aktualizace Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje a aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Jihomoravského kraje.

Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která krajský úřad
obdržel v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví vypořádat.

Odůvodnění

„Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ je koncepcí naplňující dikci ustanovení § 10a
odst. 1 písm. a) zákona, a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů na životní
prostředí podle §§ 10e až 10g zákona. Z tohoto důvodu bylo podle ust. § 10d odst. 1 tohoto
zákona provedeno zjišťovací řízení s cílem upřesnění rozsahu a obsahu vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Při zpracování návrhu, vyhodnocení
7/10

i samotné koncepce je nutné zohlednit i relevantní připomínky dotčených orgánů (KHS JMK,
ČIŽP a MŽP, OVVSS VII).

S ohledem na ustanovení § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a existenci
Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet vyhotovení návrhu koncepce,
jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem, pro předložení na 1 ks
v tištěné podobě a 1 ks v elektronické podobě na CD.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 10d odst. 6 zákona závěr
zjišťovacího řízení předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům a současně jej zveřejňuje podle § 16 zákona.
Žádáme dotčené územní samosprávné celky o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní.
Poučení
Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d odst. 2 zákona není rozhodnutím vydaným ve správním
řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Daňková

Přílohy: kopie obdržených vyjádření (pro předkladatele)
1. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno;
2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí;
3. Jihomoravský kraj;
4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII.
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Rozdělovník
Předkladatel koncepce a zpracovatel oznámení koncepce (vč. obdržených vyjádření):
- Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno – zde
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce, bez příloh)
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – zde
- Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – DS
- Město Boskovice, Masarykova nám. 4/2, 680 18 Boskovice – DS
- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno – DS
- Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav – DS
- Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – DS
- Město Hodonín, Masarykova náměstí 53/1, 695 35 Hodonín – DS
- Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče – DS
- Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice – DS
- Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim – DS
- Město Kyjov, Masarykova nám. 30/1, 697 22 Kyjov – DS
- Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov – DS
- Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov – DS
- Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – DS
- Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice – DS
- Město Slavkov u Brna. Palackého nám. 64, 684 01 Slavkov u Brna – DS
- Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice – DS
- Město Tišnov, Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov – DS
- Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou – DS
- Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov – DS
- Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo – DS
- Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice – DS
Dotčené orgány (bez příloh)
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha – DS
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1,
602 00 Brno – DS
- Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 – DS
- Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 – DS
- AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno – DS
- AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa chráněné krajinné oblasti
Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko – DS
- AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa chráněné krajinné oblasti
Pálava, Náměstí 32, 692 01 Mikulov – DS
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-

-

AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty, detašované pracoviště Veselí nad Moravou, nám. Míru 1759, 698 01 Veselí
nad Moravou – DS
Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo – DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS
Újezdní úřad Březina, Víta Nejedlého 692, 682 03 Vyškov – DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno – DS
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42
Brno – DS
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8,
601 54 Brno – DS

Na vědomí (bez příloh):
- MOORE Czech Republic s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha – DS
- Ing. Zuzana Toniková, Průchova 3168, 272 01 Kladno – (bez příloh)
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – DS
- Lesy České republiky, s. p., oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, Zlín, 760
01 – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou dotčené územní samosprávné celky).
Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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