
 

 SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

 

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 73. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

 
 

1. Žádost o schválení stavebních úprav v objektu na ulici Krymská 399/2, Brno – Starý 
Lískovec, Montessori Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o. – umístění 
umyvadla 

2. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Poskytování služeb datových přenosů CCTV z bytových domů do dohledového 
centra“ 

3. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“ 

4. Rozpočtové opatření č. 3 – přesun v rámci oddílu požární ochrana a oddílu školství 
5. Dodatek č.9 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036 – F.C.C Žabovřesky, s.r.o. 
6. Výběr zhotovitele, Umístění pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ 
7. Mikuláškovo nám. 5 a 6, parkoviště, návrh na místní úpravu provozu  
8. Pergola Kosmonautů 19, VZMR, nové oslovení k podání cenových nabídek, 3. výzva 
9. Kácení 2 ks keřů v rámci stavby Generální oprava VO ul. Dunajská 
10. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Projektová dokumentace pro provádění stavebních úpravy prostor školní kuchyně, 
oprava elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, 
dlažeb a výmalba, MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“  

11. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Oprava bazénové vany včetně dlažby  
a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 

12. Bytový dům Klobásova - novostavba 
13. Městský blok „Belle Rock“ – vyjádření k žádosti o zřízení služebnosti 
14. Městský blok „Belle Rock“ – vyjádření k PD pro územní řízení II. 
15. Návrh na prodej pozemku p. č. 744/6 a části pozemku p. č. 744/8 k. ú. Starý Lískovec  
16. Stavba: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní brána 
17. Novostavba přístřešku DPS Kosmonautů 21, Brno 
18. Dunajská 41-45, parkoviště, návrh místní úpravy provozu 

 
 
 



 

1. Žádost o schválení stavebních úprav v objektu na ulici Krymská 399/2, Brno – Starý 
Lískovec, Montessori Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o. – umístění umyvadla 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s instalací umyvadla do místnosti 2.11, dle 
přiloženého nákresu, do Montessori Institutu, základní školy a mateřské školy, s.r.o.   
v budově Krymská 399/2, zastoupené paní Mgr. Bc. Petrou Komárkovou, Ph.D., ředitelkou 
školy, který má, na základě nájemní smlouvy č. 09 9 400 18 00052 ze dne 29.06.2018, 
pronajatu stavbu občanského vybavení na ulici Krymská č. or. 2 na pozemku p. č. 2370  
v Brně-Starém Lískovci a ostatní plochy na pozemku p. č. 2371 na ulici Krymská č. or. 2  
v Brně-Starém Lískovci. Souhlas je podmíněn tím, že instalaci provede odborná firma  
a nájemce doloží doklad o správném napojení vody a odpadů. 
Žádá Montessori Institut, základní školu a mateřskou školu, s.r.o., zastoupenou paní Mgr. Bc. 
Petrou Komárkovou, Ph.D., o doplnění fotodokumentace k proběhlé instalaci umyvadla. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat Montessori Institut, základní školu  
a mateřskou školu, s.r.o., zastoupenou paní Mgr. Bc. Petrou Komárkovou, Ph.D., o usnesení 
Rady městské části Brno-Starý Lískovec. 
 
2. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Poskytování služeb datových přenosů CCTV z bytových domů do dohledového centra“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování služby datových přenosů CCTV z bytových 
domů do dohledového centra“, která je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Beta Control s.r.o., Černého 58/60, 635 00 Brno, IČO: 60696052 
2. SMART Comp. a. s., Kubíčkova 8, 635 00 Brno, IČO: 25517767 
3. Vodafone Czech Republic, a. s., Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001 

 
Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci  
ve složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Vladan Krásný, starosta MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec 
3. Mgr. Tomáš Okřina, vedoucí Odboru správy budov a bytů 
4. Mgr. Jarmila Prátová, vedoucí Odboru vnitřních věcí 
5. Marta Zavadilová, referent Odboru správy budov a bytů 
6. Vendula Nahálková, referent Odboru správy budov a bytů 

Ukládá OSBB oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
3. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Poskytování bezplatné 
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas se zapojením Základní školy  
a Mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10 Brno, příspěvkové organizace do projektu 



„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském 
kraji VII“. 
Pověřuje starostu Mgr. Vladana Krásného podpisem souhlasu zřizovatele.  
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy Mgr. Margitu Kotáskovou.  
 
4. Rozpočtové opatření č. 3 – přesun v rámci oddílu požární ochrana a oddílu školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 3, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
5. Dodatek č.9 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036 – F.C.C Žabovřesky, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí změnu cen služeb, které poskytuje FCC 
Žabovřesky, s.r.o. pro MČ Brno-Starý Lískovec v závislosti na roční míře inflace, která činila 
dle údajů Českého statistického úřadu za rok 2020 oproti 2019 3,2 %. Nové ceny jsou platné 
od 1. 4. 2021. 
Schvaluje dodatek č. 9 k SOD č. 09 9 500 09 00036, jehož předmětem je změna cen služeb 
v závislosti na roční míře inflace. Dodatek č. 9 bude uzavřen mezi statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou 
Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ a společností F.C.C. Žabovřesky, s.r.o. (dříve A.S.A. 
Služby Žabovřesky, s.r.o.) zastoupenou jednatelem společnosti Mgr. Zdeňkem Navrátilem. 
Sídlo společnosti: Korejská 4, 625 00 Brno zůstává nezměněno. Dodatek č. 8 tvoří 
autorizovanou přílohu tohoto usnesení. 
Ukládá OVš uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu neprodleně. 
 
6. Výběr zhotovitele, Umístění pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje výběr firmy Dopravní stavby Brno, s.r.o., 
Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČ: 454 74 281 s cenou bez DPH 428 224,01 Kč, cena včetně 
DPH 518 151,05 Kč, jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Umístění pingpongo-
vých stolů na veřejná prostranství v MČ Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá OVŠ do příští rady předložit návrh smlouvy o dílo ke schválení. 
Ukládá OFIN do příští rady zpracovat rozpočtové opatření, kterým bude navýšena položka 
pro realizaci výše uvedené zakázky. 
 
7. Mikuláškovo nám. 5 a 6, parkoviště, návrh na místní úpravu provozu 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje 
- návrh místní úpravy provozu na Mikuláškově nám. 5 a 6 na parkovišti umístěním dopravní 
značky IP 11a, parkoviště pro osobní vozidla. 
Ukládá OVš postoupit žádost Odboru dopravy MMB, k zajištění stanovení DZ a následné 
realizaci. 
 
8. Pergola Kosmonautů 19, VZMR, nové oslovení k podání cenových nabídek, 3. výzva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
 



-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky 
na dílo „Pergola Kosmonautů 19“     
  
1. ALESTRA s. r. o., Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČ 29196485 
2. DŘEVOARTIKL, spol. s r. o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ 26306921 
3. Radomil Dvořák, Ondráčkova 201/77, 628 00 Brno, IČ 64285791 
4. Jan Funty, Teyschlova 1114/6, 635 00 Brno, IČ 60431296 
5. HP Pergol s. r. o., Příční 136/30, 602 00 Brno, IČ 09597743 
6. hřiště.cz, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 28354303 
7. Hřiště 8D s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 04436857 
8. Roman Kimmel, Oblá 28, 634 00 Brno, IČ 15198880 
9. KLASIK CZ s. r. o., Havířská 38, 664 84 Zastávka, IČ 27669211 
10. Vladimír Matěja – GRANA s. r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ 24150304  
11. Truhlářství ToJo s. r. o., Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno, IČ 07434871 
12. Unipark s. r. o., Fryčajova 81/10, 614 00 Brno, IČ 28462874 
13. Ivo Vladík, Dolní Lhota 4, 678 01, Blansko, IČ 6811908 

 

-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Božena Malová, (zastupitelka MČ Brno-Starý Lískovec) 
4. Jana Bušovová (referent OVš) 
5. Lucie Honzová (referent OVš) 
6. Bc. Jana Humpolíková (referent OVV) 
7. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 
8. Jan Kovář (referent OVš) 
9. Bc. Eva Novosádová (vedoucí OVš) 
10. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
9. Kácení 2 ks keřů v rámci stavby Generální oprava VO ul. Dunajská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks keře Prunus rostoucího na pozemku 
veřejné zeleně p. č. 2336 k. ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 35 a 1 ks keře Spiraea rostoucího 
na pozemku p. č. 1684/80 k. ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 47, na základě žádosti Veselý 
dopravní signalizace, s. r. o., Pražská 767/10c, 642 00 Brno, IČ 27702804, z důvodu stavby 
„Generální oprava VO ul. Dunajská“ a za podmínky, že skácení a likvidaci biologické hmoty 
provede žadatel na vlastní náklady.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatele 
do 31. 3. 2021. 
 
 



10. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Projektová dokumentace pro provádění stavebních úpravy prostor školní kuchyně, 
oprava elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb  
a výmalba, MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. se zpracováním projektové dokumentace na akci: Provádění stavebních úpravy prostor 
školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících 
obkladů, dlažeb a výmalba, MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec. 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „„Projektová 
dokumentace pro provádění stavebních úpravy prostor školní kuchyně, oprava 
elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba, 
MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“, který je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
2. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
3. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 
4. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 
5. Ing. Jiří Vondruš, Foltýnova 1014/33, 63500   Brno – Bystrc, IČ: 728 54 707 
6. Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 25552953  
7. PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
8. Technika budov, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno, IČO: 60711825 

 
 

4. se svoláním komise pro otvírání a hodnocení obálek na výše zmíněnou akci ve složení min. 
3 členů schválených RMČ: 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Jan Kovář (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
11. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Oprava bazénové vany včetně dlažby  
a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou 
přílohu č. 1 bodu tohoto jednání pro veřejnou zakázku „Oprava bazénové vany včetně dlažby 
a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit příkazníka s tímto usnesením. 
 



 
12. Bytový dům Klobásova - novostavba 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
13. Městský blok „Belle Rock“ – vyjádření k žádosti o zřízení služebnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nevydává kladné stanovisko k žádosti o zřízení služebnosti pro 
umístění inženýrských sítí – vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, přípojky VN, 
veřejného osvětlení, plynovodu a rozvodů SEK do pozemků:  
ve vlastnictví statutárního města Brna: 
p. č. 1678/36, 1678/38, 1678/39, 1684/21, 1684/206, 2166/1, 2797/1, 2811, 2814, 2815, 
2819/4 a 3245 v k. ú. Starý Lískovec a  
v podílovém spoluvlastnictví (id 4/24) SmB a stavebníka: 
1684/26, 1684/49, 1684/50, 1684/83,1684/84, 3243 v k. ú. Starý Lískovec 
pro stavbu Městský blok „Belle Rock“ podle dokumentace zpracované projekční společností 
Pelčák a partner architekti,  s r. o., se sídlem Dominikánské nám. 2, Brno a datované 3/2020, 
která byla v revidovaném provedení předložena MČ dne 8. 2. 2021, dokud nebude splněna 
podmínka – napojení souboru staveb přímo na ul. Jihlavskou. 
Ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu.  
 
14. Městský blok „Belle Rock“ – vyjádření k PD pro územní řízení II. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala záměr stavby Městský blok „Belle Rock“ podle 
dokumentace zpracované projekční společností Pelčák a partner architekti,  s r. o., se sídlem 
Dominikánské nám. 2, Brno a datované 3/2020, která byla v revidovaném provedení 
předložena MČ dne 8. 2. 2021. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stanoví jako správce veřejné zeleně podmínky na základě 
požadavků Komise ŽP Rady MČ Brno-Starý Lískovec a OVš ÚMČ Brno-Starý Lískovec, úseku 
ŽP:  
1) úbytek zeleně kompenzovat v rámci stavby zejména vzrostlými listnatými stromy (obvod 

kmene při výsadbě 18 – 20 cm) 
2) doplnit vodními plochami – např. fontány 
3) nepoužívat živičné povrchy, ale zámkovou dlažbu, zatravňovací dlaždice 
4) zajistit stínění pergolami 
5) využít prvky „kontejnerové“ zeleně   
6) dodržet ustanovení vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně 

v městě Brně  
7) zajistit odpady na stavbě tak, aby nedošlo k jejich nežádoucímu úniku, jak klimatickými 

podmínkami (roznos odpadů větrem apod.), tak prostřednictvím nepovolané osoby. Bude 
prováděn denní úklid staveniště a užívaných ploch veřejné zeleně, zajistit okamžitý úklid  
i okolních ploch veřejné zeleně a veřejného prostranství v případě roznosu odpadů nebo 
stavebního materiálu 

8) dodržet vyhlášku statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic  
a jiných veřejných prostranství 



9) odstraňovat průběžně znečištění veřejných cest v průběhu stavby a zejména preventivně 
bránit vzniku znečištění, pro zamezení případné prašnosti zajistit kropení zpevněných 
ploch 

10) projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat opatření proti hluku při 
výstavbě, opatření proti prašnosti, opatření k zajištění pohody bydlení obyvatel 
bezprostředně sousedícího sídliště - na ul. Labská, Vltavská, Mikuláškovo náměstí, Osová, 
v penzionu pro seniory Mikuláškovo náměstí, Fakultní nemocnice Bohunice - během 
výstavby a opatření proti úniku odpadů ze staveniště, ať již klimatickými podmínkami 
nebo nepovolanými osobami  

11) v rámci sadových úprav budou zvoleny k výsadbě zejména dřeviny odolné vůči imisím, 
zasolení půdy, suchu, druhy původní (domácí) a rezistentní vůči chorobám a škůdcům  

12) preventivně zabezpečit vozidla a mechanizaci stavby proti únikům pohonných hmot, 
olejů a dalších provozních kapalin do půdy, v případě kontaminace zajistit odtěžení této 
půdy a odbornou sanaci předmětného místa  

13) dlouhodobě odkryté půdní povrchy a mezideponie výkopků a zemin ochránit proti 
napadení plevelnými invazivními rostlinami a zabezpečit je proti šíření invazivních druhů 
rostlin, odkryté půdní povrchy a mezideponie výkopků a zemin udržovat je 
v bezplevelném stavu tak, aby nedošlo k šíření plevelů na intenzivně udržované plochy 
veřejné zeleně městské části 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje starostovi MČ, 
aby v územním řízení k předmětné stavbě uplatnil námitku: do projektu není zapracováno 
přímé napojení této stavby na ul. Jihlavskou požadované již při projednání radou MČ dne 20. 
5. 2020, které je nezbytné z důvodu, že ulice Osová nárůst dopravy kapacitně nezvládne, 
také s ohledem na staveništní dopravu. 
Ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu.  
 
15. Návrh na prodej pozemku p. č. 744/6 a části pozemku p. č. 744/8 k. ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit  
s prodejem pozemku p. č. 744/6 (5 m2) - ostatní plocha, jiná plocha a části (cca 55 m2) 
pozemku p. č. 744/8 z celkové plochy 242 m2) – zahrada, oba pozemky k. ú. Starý Lískovec 
vlastníkovi sousedícího rodinného domu na Šoustalově 533/54, Brno a zahrady na pozemcích 
p. č. 745 a p. č. 746/1 k. ú. Starý Lískovec. 
 
16. Stavba: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní brána 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu 
Západní brána podle dokumentace předložené Ing. Markem Šulákem, MS PROJEKT s. r. o., 
Fantova 20, 614 00 Brno a datované 12/2020. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 
stavbu: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní brána podle dokumentace 
předložené Ing. Markem Šulákem, MS PROJEKT s. r. o., Fantova 20, 614 00 Brno a datované 
12/2020 na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení pro stavbu: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní brána podle dokumentace 
předložené Ing. Markem Šulákem, MS PROJEKT s. r. o., Fantova 20, 614 00 Brno a datované 
12/2020 ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu. 



17. Novostavba přístřešku DPS Kosmonautů 21, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OVš prověřit skutečný stav věci, konkrétně, zda nebude přístřešek bránit v průjezdu 
vozidel na přilehlé komunikaci. 
 
18.Dunajská 41-45, parkoviště, návrh místní úpravy provozu 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje místní úpravu provozu vyznačením  
V1a „podélná čára souvislá“ na parkovišti Dunajská 41-45 mezi parkovištěm a příjezdovou 
komunikací. 
Ukládá OVš postoupit žádost Odboru dopravy MMB, k zajištění stanovení DZ a následné 
realizaci. 
 


