Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2021/0113057/VACT
Spisová značka: 2010/MCBS/2021/0104417/4
Vyřizuje: Mgr. Tereza Václavíková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07.07.2021
Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 22.6.2021
Vážený pane inženýre,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 22.06.2021 doručena
prostřednictvím podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Jelikož Vaše
žádost neobsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byl jste dne 24.06.2021
vyzván k doplnění Vaší žádosti. Dne 25.06.2021 byla z Vaší strany žádost doplněna o chybějící
náležitosti.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí informace o všech žádostech a vydaných pravomocných
rozhodnutích, resp. řízeních vedených na základě stavebního zákona, a to ve vztahu k jakýmkoli
stavebním činnostem, úpravám, řízením vedených v režimu stavebního zákona na parcelách č. p.
904 a č. p. 905, k. ú. Stránice, Brno, a to za období od 01.01.2020 doposud.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS. Stavební
úřad k Vaší žádosti sděluje, že v požadovaném období u výše uvedených pozemků bylo vydáno
rozhodnutí, které Vám zasíláme v příloze tohoto přípisu.
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

Příloha:
- Stavební povolení, č. j. MCBS/2021/0020475/SANL (7 str.)
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měnínská 4,601 92 Brno
Toto rozh^lnutyíabyl^ |yg,vnímocř

Číslo jednací:

MCBS/202 l/0020475/SANL
K podání:
MCBS/2021/0014389
Spisová značka:
3200/MCBS/2021/0014389
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucie Procházková, tel.: 542526404
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Úřad městské části města Brna,
Brno-střed

Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 BRNO
pracoviště: Méni'nská4

Ovg-i-dne: ..M.^^..
^

Brno 24.2.
Telecký advokáti s.r.o., Mikulandská 122/4, 110 00 Praha, zastoupená na základě plné moci
paní Ing. arch. Monikou Babíkovou, B-KOMFORT, s.r.o., Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno
Stavba s názvem: „Rozšíření bytové jednotky ví. NP bytového domu Kampelfkova 20
připojením nebytového prostoru" č.p. 35, pozemek par. čís. 904, k.ú. Stranice, obec Brno

STAVEBNÍ POVOLENÍ
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), projednal žádost stavebníka, kterým
je Telecký advokáti s.r.o., Mikulandská 122/4, 110 00 Praha, 1C: 02223937, zastoupeného na
základě plné moci paní Ing. arch. Monikou Babíkovou, B-KOMFORT, s.r.o., Bráfova 3070/9a,

616 00 Brno, IČ: 46961348, ze dne 27.1.2021, o stavební povolení pro stavbu s názvem:

„Rozšíření bytové jednotky v l. NP bytového domu Kampelíkova 20 připojením nebytového
prostoru" č.p. 35, pozemek par. čís. 904, k.ú. Stranice, obec Brno s dotčenými orgány a se
známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti podle úst. §111 stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto:
stavba s názvem:

„Rozšíření bytové jednotky v l. NP bytového domu Kampelíkova 20 připojením
nebytového prostoru" č.p. 35, pozemek par. čís. 904, k.ú. Stranice, obec Brno
se podle úst. §115 odst. l stavebního zákona
povoluje

stavebníkovi, kterým je

Telecký advokáti s.r.o., Mikulandská 122/4, 110 00 Praha, 1C: 02223937.
Druh a účel povolované stavby:

jedná se o změnu dokončené stavby stavebními úpravami, které spočívají v rozšíření stávající
bytové jednotky v l. NP bytového domu Kampelíkova 20, Brno o prostory stávající nebytové
jednotky taktéž situované v l. NP domu. Vstup do bytové jednotky je ze společných prostor
domu a vstup do nebytové jednotky je přímo z venkovního prostoru, přičemž oba vstupy
zůstanou zachovány. Po sloučeni těchto jednotek vznikne bytová jednotka 3+1 o velikosti do 100
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m2. Koupelna situovaná ve stávající bytové jednotce bude zvětšena na úkor menší chodby a
pracovny. Po úpravě bude bytová jednotka obsahovat předsíň se vstupem na samostatné WC a
do chodby vedoucí do koupelny a pracovny. Z předsíně bude také vstup do obývacího pokoje a
odtud do kuchyně s jídelnou a do ložnice, která je propojena s pracovnou. Součástí stavebních
úprav je změna velikosti otvorů původní nebytové jednotky tak, aby se dosáhlo co nejvíce
původního vzhledu, který více korespondoval s velikostí okenních otvorům vyšších patrech
domu. Dále budou vyměněny i stávající okenní otvory v bytové jednotce. Dozdívky
v obvodovém zdivu při úpravách otvorů jsou navrženy z cihelných bloků ti. 500 mm. Nové
dělící příčky budou zděné v tloušťce 125 mm. Stávající a nové zdivo bude vzájemně provázáno.
Nová okna jsou navržena dřevěná typu euro s izolačním trojsklem. V bytové jednotce budou
zřízeny sádrokartonové podhledy. Interiérové dveře jsou navrženy dřevěné. V podlahových
konstrukcích na terénu jsou navrženy tepelné izolace z polystyrenu. Na obvodové stěně a
v podlaze je navržena hydroizolace. Venkovní omítky budou v úrovni l. NP v celé ploše
opraveny. V koupelně a na WC budou provedeny nové keramické obklady a v celém bytě budou
provedeny nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, el. energie a plynu a nové omítky. Novým
zdrojem vytápění rozšířené bytové jednotky a ohřevu vody bude plynový kondenzační kotel
s vestavěným nerezovým zásobníkem vody. Parkovací stání pro bytovou jednotku je zajištěno na
sousedním pozemku náležejícímu k domu, kde jsou umístěny 4 stávající parkovací stání. Vstup
do domu bude doplněn o stříšku, která bude navazovat na římsu rozdělující spodní část fasády od
horních pater. Stříška je navržena z lehké ocelové konstrukce kotvené do obvodového zdiva
s opláštěním OSB deskami a oplechováním.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

l. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací autorizovanou
panem Ing. Robertem Hrazdilem, CKAIT 1301857, v říjnu 2020, která byla ověřena
stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení
stavebním úřadem.

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, současně doložte jeho
živnostenský list.

4. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení
stavby.

5. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla.
Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého
odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se
bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob
nepatřících ke stavbě.

6. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění - dfl 6 úst. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

7. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník
předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
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8. Při stavebních pracích je třeba postupovat podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.
10. V průběhu provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování či znečišťování
veřejných komunikací.
11. V průběhu stavby bude minimalizován negativní vliv stavby na dopravu - tj. realizováno
maximum stavebních prací z pozemku stavebníka.
12. Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců v okolí stavby.
13. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů uvedené v koordinovaném stanovisku
Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601

67 Brno ze dne 19.1.2021 č.j. MMB/0500904/2020/Med:
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí:
z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů:

K projektu bylo vydáno ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, souhlasné závazné stanovisko č.j.
MMB/0515561/2020/KUP Jehož podmínky je nutné respektovat.
z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
• K projektu bylo vydáno ve smyslu § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, souhlasné závazné stanovisko č.j.
MMB/0001084/2021/Blak.
z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. l 14/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:
• Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících
ptáků, a také nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména
o ochranu rorýsů a netopýrů, které se mohou na daném objektu vyskytovat).
Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody"),
konkrétně v ustanoveních § 5 odst. l a3 a§ 5a odst. l.

14. Bude dodržena podmínka stanoviska společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno ze dne 16.2.2021 č.j. BKOM/2403/2021:
Přepravní trasa staveništní dopravy bude vedena po ulicích městského okruhu od úl.
Úvoz, Tvrdého, Vaňkovo nám., Barvičova, Kampelíkova a zpět na úl. Lerchovu,
Vaňkovo nám. a bude s max. celkovou tonáží 18t.

15. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.

16. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2022.
17. Stavebník je povinen v souladu s úst. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby. Fáze výstavby
dle plánu kontrolních prohlídek jsou:
po osazení výplní oken
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po celkovém dokončení stavebních úprav.

18. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s úst. §122 stavebního
zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12část A a část B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Účastníkem řízení stanoveným podle úst. § 27 odst. l písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen správní řád), je:

Telecký advokáti s.r.o., Mikulandská 122/4, 110 00 Praha, 1C: 02223937.
Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 27.1.2021 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem:
„Rozšíření bytové jednotky v l. NP bytového domu Kampelíkova 20 připojením nebytového
prostoru" č.p. 35, pozemek par. čís. 904, k.ú. Stranice, obec Brno. Stavebníkem je Telecký
advokáti s.r.o., Mikulandská 122/4, 110 00 Praha, 1C: 02223937, zastoupený na základě plné
moci paní Ing. arch. Monikou Babíkovou, B-KOMFORT, s.r.o., Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno,

1C: 46961348. Podáním žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Jelikož žádost obsahovala
všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem, stavební úřad oznámil dne 3.2.2021

opatřením č.j. MCBS/2021/0018263/SANL účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
stavebního řízení. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, zejména a
z předešlé úřední činnosti, a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu úst. §112 odst. 2 stavebního
zákona od ohledání na místě a ústního jednání. V oznámení o zahájení řízení poučil účastníky
řízení o možnosti podat námitky a dotčené orgány podat další závazná stanoviska a stanovil jim
k tomu lhůtu 10 dnů od doručení oznámení a rovněž stanovil lhůtu pro seznámení se s podklady
řízení podle úst § 36 odst. 3 správního řádu, tj. 5 dnů ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty
k uplatnění námitek, popřípadě důkazů k prováděnému řízení. V průběhu řízení nebyly
uplatněny žádné námitky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.
Podle úst. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznými
stanovisky a stanovisky dotčených orgánů. Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky,
stanovisky a vyjádřeními:

- koordinované stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje,
Kounicova 67, 601 637 Brno ze dne 19.1.2021 č.j. MMB/0500904/2020Med (závazné
stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče ze dne 5.1.2021, stanovisko
Magistrátu města Brna, Odboru dopravy ze dne 11.12.2020, stanovisko Magistrátu města Brna,
Odboru životního prostředí ze dne 7.1.2021 a závazná stanoviska Magistrátu města Brna,

Odbom životního prostředí ze dne 8.12.2020 č.j. MMB/0515561/2020/KUP a ze dne 4.1.2021
č.j. MMB/0001084/202 l/Blak, vyjádření Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství ze dne 22.12.2020)

- souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Oddělení

stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno ze dne 6.1.2021 Ev. č.: HSBM-73-1-2235/1OPST-2020

- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 1.12.2020 č.j. KHSJM 65710/2020/BM/HOK.
Dále bylo k žádosti doloženo stanovisko společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno ze dne 16.2.2021 č.j. BKOM/2403/2021.
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Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s úst. § 109 stavebního zákona. Při vymezování

okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení přísluší:
- podle úst. § 109 písm. a) stavebníkovi a současně vlastníkovi dotčené stavby Kampelíkova 20
s č.p. 35 na pozemku par. čís. 904, k.ú. Stranice, obec Brno, tj. Telecký advokáti s.r.o.,

Mikulandská 122/4, 110 00 Praha, zastoupený na základě plné moci paní Ing. arch. Monikou
Babíkovou, B-KOMFORT, s.r.o., Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno;
- podle úst. § 109 písm. e) stavebního zákona společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská
třída 787/1 a, 639 00 Brno.
Stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumává žádost podle úst. §111 stavebního zákona z
toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda
a. projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo

regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo
územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
její soulad s územně plánovací dokumentací,
b. projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny
obecné požadavky na výstavbu,
c. je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d. předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Rovněž stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.
Ad a): Podle Územního plánu města Brna, jeho závazné části, vyhlášky statutárního města Brna
č. 2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek (dále jen UPmB), přílohy č. l regulativy pro uspořádání
území se stavba Kampelíkova 20 s č.p. 35 dotčená navrženými stavebními úpravami nachází
v ploše stavební stabilizované čistého bydlení - BC, přičemž stabilizovaná plocha představuje
dílčí část území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit. Za změnu
se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za dodržení charaktem
zástavby a indexu podlažní plochy, zástavba proluk a dostavba uvnitř stávajících areálů. Plochy
čistého bydlení slouží bydlení (podíl hmbé podlažní plochy bydlení je větší než 80 %).
Předmětem stavby je rozšíření stávající bytové jednotky v l. NP bytového domu Kampelíkova
20, Brno o prostory stávající nebytové jednotky taktéž situované v l. NP domu. Nedochází ke
změně využití stavby a je zachována funkce bydlení, jejíž poměrná podlahová plocha se oproti
nebytové ploše v domě zvětšuje. Na základě předešlého posouzení stavební úřad dospěl
k závěru, že navržený stavební záměr je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném
území, v souladu se schváleným UPmB, a proto je přípustný.
Ad b): Projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby,
podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí.
Z žádosti, jejích příloh a projektové dokumentace je zřejmý rozsah projednávaného záměru.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění, 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby, v platném znění a 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
Ad c): Příjezd k domu Kampelíkova 20, Brno je zajištěn po ulici Barvičova a Kampelíkova
s přístupem přes stávající sjezdy. Napojení domu na technickou infrastrukturu zůstává beze
změny.

Ad d): Podkladem pro vydání rozhodnutí byla souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů.
Jejich podmínky byly převzaty do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady.

Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
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právními předpisy. Navrhovaná stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím,
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, s technickými požadavky na stavby, s požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastmktum, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky a
závaznými stanovisky dotčených orgánů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů
účastníků řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. §81 odst. l správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu
města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu
městské části města Brna, Bmo-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít
náležitosti podle úst. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 odst. l správního řádu
odkladný účinek.
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Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění, ve výši poloviny sazby položky č. 18 bodu l. písm. b), tj. 5000,- Kč.
Přílohy pro stavebníka
l x ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"
Doručí

se:

Účastníci řízení:
Stavebník:

l) Telecký advokáti s.r.o., Mikulandská 122/4, 110 00 Praha; adresa pro doručení na základě plné
moci: Ing. arch. Monika Babíková, B-KOMFORT, s.r.o., Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno
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Účastníci řízení podle úst. § 109 odst. l písm. b) až f) stavebního zákona:
2) Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
Na vědomí:

Dotčené orgány:

3) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Stefánikova 103/32, 602 00 Brno
4) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
5) Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
6) Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dále obdrží:
7) právník, zde
8) oprávněná úřední osoba
9) spis

