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Vážený pan
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
Orlí 483/1
602 00 Brno
Poskytnutí informace k žádosti ze dne 26.05.2021
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 26.05.2021 doručena
prostřednictvím datové schránky podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
„1. Rozhodnutí, týkajících se stavby jeviště, podia a stánků na Biskupském dvoře, Brno;
2. Informace, proč stavby nepotřebují povolení.“
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
Vám poskytuje územní souhlas s umístěním dočasné stavby. Tento územní souhlas Vám zasíláme
v příloze. Zároveň Vám sdělujeme, že se jedná o stavební záměr, který nevyžaduje vydání
územního rozhodnutí, a u kterého je postačující pouze územní souhlas. Stavební úřad v tomto
případě postupoval v souladu s ust. § 90 a 96 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), neboť se jedná o záměr
v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr
nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Předmětná stavba je
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území a v souladu se schváleným Územním
plánem města Brna. Byly tak splněny náležitosti dle ust. § 96 stavebního zákona, a proto stavební
úřad vydal výše zmíněný územní souhlas.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Irena Šachová, tel.: 542 526 399
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Brno 29.03.2021

SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o., Spitálka 113/41, 602 00 Brno
Uzemní souhlas s umístěním dočasné stavby nazvané: „Dočasné umístění konstrukce mobilního
hlediště v Biskupském dvoře Moravského zemského muzea v Brně", Muzejní 2, č.p. 707,
pozemek par. čís. 301, k.ú. Město Brno, obec Brno

ÚZEMNÍ SOUHLAS
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil podle úst. § 96 a úst. § 90
stavebního zákona oznámení záměru podaného v souladu s úst. § 96 stavebního zákona pro
dočasnou stavbu s názvem „Dočasné umístění konstrukce mobilního hlediště v Biskupském
dvoře Moravského zemského muzea v Brně", Muzejní 2, č.p. 707, pozemek par. čís. 301, k.ú.
Město Brno, obec Brno, které dne 16.03.2021 podala společnost SNIP & CO, reklamní

společnost, spol. s r.o., IČO 46966234, Špitálka 113/41, 602 00 Brno. Na základě posouzení
oznámení záměru vydává stavební úřad
podle úst. § 96 odst. 4 stavebního zákona
územní souhlas

s umístěním dočasné stavby s názvem:

.Dočasné umístění konstrukce mobilního hlediště v Biskupském dvoře Moravského
zemského muzea v Brně", Muzejní 2, č.p. 707, pozemek par. čís. 301,

»»

k.ú. Město Brno, obec Brno,

evidovaném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň.

Termín trvání dočasné stavby je od 17.04.2021 do 10.09.2021.
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Předmětem, územního souhlasuje:
Dočasné umístění montované konstrukce hlediště od 17.04.2021 do 10.09.2021

do prostoru Biskupského dvora Moravského zemského muzea pro venkovní divadelní
představení Městského divadla Brno. Samostojná stavba je navržena z ocelové nosné konstrukce.
Ocelová konstrukce z nosných profilů bude staticky zajištěna a upravena proti korozi žárovým
zinkováním - sedadla sklopná plastová (model Stuttgart) pro venkovní užití s možností omytí.
Celkové rozměry hlediště budou 22,58 x 17,66m, přičemž kratší strana bude rovnoběžná s jižní a
severní stranou dvora. Od jižní strany dvora bude hlediště odsazené cca 4 m, od západní strany
cca 14 - 16 m, od severní strany cca 8 - 12 m. Dvůr je svažitý a směr hlediště bude orientován do
svahu. Výška poslední řady nad terénem bude 2,90 m. Obvod hlediště bude ukončen ochranným
zábradlím.

Hlediště o celkové kapacitě 663 osob bude mít celkem 18 řad.
Údaje o souladu záměru se závaznými stanovisky dotčených orgánů:
V uvedené věci bylo vydáno sdělení Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, č.j.
MMB/0121896/2021/s ze dne 12.03.2021 - fikce vydání souhlasného závazného stanoviska bez
podmínek.
Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen UPmB) jeho závazné části, vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek, přílohy č.l Regulativy pro
uspořádání území, se výše uvedená stavba nachází v ploše stavební, stabilizované, s funkcí pro
veřejnou vybavenost a funkčním typem kultury - OK. Na základě výše uvedeného stavební úřad
konstatuje, že předmětná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území,
v souladu se schváleným UPmB, a proto je přípustná.
Vzhledem ke skutečnosti, že podání splnilo náležitosti úst. § 96 stavebního zákona, vydal
stavební úřad tento územní souhlas.

Platnost územního souhlasu je dle úst. § 96 odst. 8 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho
vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Uzemní souhlas nepozbývá
platnosti v případech podle úst. § 96 odst. 9 stavebního zákona.
ŮňAD véSTSKÉ ÓÁ8TI i^^ BRNA
BRNO-STŘED
Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Ing. arch. Irena Šachová
261 oprávněná úřední osoba

pracoviště- Měnínská '

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 bodu l. písm. f) a pozn. č. 3 zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 10.000,- Kč.
Doručí se
Stavebník

01. SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o., Spitálka 113/41, 602 00 Brno
Vlastník pozemku nebo stavby
02. Moravské zemské muzeum, Zelný trh 299/6, 659 37 Brno
Na vědomí - dotčený orgán

03. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
Dále obdrží
04. evidence vydaných US
05. oprávněná úřední osoba
06. spis

