Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 07.07.2021
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 07.07.2021 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 požadovali poskytnutí územního rozhodnutí a stavebního povolení k parc. č.
1550, 1547/1, 1548/1, 1549/1, 1551v k. ú. Staré Brno, LV 6552, obchodní název projektu:
Rezidence Křídlovická.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti o informace jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ
BS, který poskytl Vámi požadované dokumenty, které Vám zasíláme v příloze.
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
Přílohy:
- Stavební povolení, č.j. MCBS/2019/0204176/KALJ (8 str.)
- Územní rozhodnutí č. 433, č.j. MCBS/2019/0094752/PLEA (13 str.)
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Brno 10.i2.20l9

IMOS development otevřený podílový fond IČO 75160013 Pobřežní 620/3 186 00 Praha
v zastoupení na základě plné moci

Stavebiií řízení pro stavbu nazvaiiori ,,Polyfunkční dčii'n K?řídlovická", pozemek par.čís. 1547/1,
1550, 1551, k.ú. Staré Brno, obec Brno

STAVEBNÍ PO'VOLENÍ

Úřad městské části i'něsta Briia, Brno-střed, Stavební úřad (dále jeii stavební úřad), příslbišiqý
podle hist. § 13 odst. 1 písin. c) zákona č. 183/2006 sb., o úzenm'm plánování a stavebním řádu
(s(:avebn?í zákon), v platném znění (dále jen stavebnf zákon),pro3
projednal žádost stayebníka, kterým

CO 751600i3, Pobřežiií 620/3, 186
je společnost IMOS developinent otevřeiiý podílový foiid, IčO

00 Pralía v zastoupení na základě plné moci
ze dne 21.I0.2019, o stavební povolen?í pro stavbu snázvem:
,,Polyfunkční dům Křídlovická': pozemek par.čís. 1547/1, 1550, 1551, k.ú. Staré Briio, obec
Brno, s dotčenými orgány a se známými účastiiíky řízeiií.

Pro předmetnou stavbu bylo zdejšín"i stavebiuam úřadem vydáno úzeinní rozhodnutí ze dne
21.08.2019 poď č. j. MCBS/2019/0091768/PLEA, Speciální stavební úřad Odbor vodního a
lesního hospodářství a zemědělství Magistrát i'něsta Brna - vodoprávní úřad vydal rozhodimtí o
povolení vodiuaho díla pod č. j. MMB/443009/2019 ze dne 30. 10.2019, které nabylo právní moci
dne 15.1l.2019.

Po přezkorimání žádosti podle ust. § 111 stavebního zákona stavební úřad rozliodl talcto:
Stavba s názvem:

,,Polyfunkčiií dům Křídlovická':

pozemek par.čís. 1547/1, 1550, 1551, k.ú. Staré Brno, obec Brno
se podle ust. 8)115 odst. 1 stavebiiího zákona
povoluje

stavebníkovi, kterým je

IMOS development otevřený podílový foiid, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha.

str. 2

Č.j. MCBS/2019/0204176/KALJ

Druh a účel povolované stavby:

Objekt bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, z toho sedmé patro je nav.rženo jen
nad částí půdorysu s atikou ve výšce 23,08 m. Směrem ke štítu stávajícího domu na pozemku
par. č. 1552/1, k. ú. Staré Brno, obec Brno, je hmota novostavby navržena jako šestipodlažní
s výškou atiky 19,99 m. Zastřešení polyfunkčního objektu bude plochou střechou s foliovou
izolací. Nad částí, kde bude urnfstěna rampa, je navržena zelená střecha. Navržená novostavba
bude navazovat na štít stávajícího domu s č. p. 336 v ulici Křídlovická. Půdorysná stopa
respektuje stávající uliční frontu a reaguje na stávající křivku silnice a přilehlého chodníku.
Novostavba objektu tak vytvoří nárožní budovu, která bude spojovat ulice Křídlovická a
Leitnerova. Na jihozápadní straně objektu směrem do ulice Křídlovická bude vystupovat před
fasádu pravidelný rastr lodžií s plnými parapety, které budou obloženy kerarnickými pásky.
Tento rastr lodžií z betonových prefabrikátů předstupuje před lfc fasády jako arkýř a lícuje
s hranou fasády stávajícího sousedního objetu. Parter navržené novostavby tak bude oproti
tomuto stávajícímu objektu ustoupen. Na severní straně novostavby, směrem do vnitrobloku,
jsou navržena velká okna do společné chodby (pavlače) objektu. Dvorní fasáda je navržena z bílé
omítky. Na severozápadní straně novostavby bude štítová zed'.

Funkční náplní objektu budou plochy pro bydlení, nebytové plochy svobodáren, obchodní
plochy, plochy s technickým zázemím a plochy pro parkovací stání. Celková kapacita objektu
bude 17 bytů, 28 jednotek svobodáren, 57 parkovacích míst (z toho 3 pro ZTP) umístěných

v podzemním podlaží a částečně i prvním nadzemním podlaží a 33 m" obchodních ploch. V l .NP

objektu bude urnístěn obchodním parter a vstupu do objektu. Obchodní plocha bude orientovaná
z ulice Leitnerova a bude obsahovat hygienické, sociální a skladové zázemí. Z ulice K?řídlovická
je navížen vjezd do garáží. Dále zde bude umístěna úklidová místnost, místnost pro odpady,
sklepní kóje, kočárkárna a vstupnf hala s domovními schránkarni. Ze vstupní haly bude přístupná
chodba a prostor schodiště s osobním výtahem. V I.PP bude garážová plocha se systémem
zakladačových stání, technické mfstnosti: výměník a zásobník TUV, náhradní zdroj - UPS,
rozvodna NN a místnost pro slaboproudé rozvaděče. Dále sklepní kóje pro bytové jednotky,
dojezd autovýtahu a sklad protipovodňových zábran. Ve 2-7.NP budou bytové plochy a
nebytové plochy svobodáren budou urnfstěny ve 2-5 .NP. Větrání komerčních ploch bude pomocí
VZT jednotky v podstropním provedení umístěné v zázemí, odvětrání podzemnfch garáží bude
řešeno podtlakově s potrubím vyvedeným nad střechu mimo objekt.
zastavěná plocha
obestavěný prostor

945,6 m2
20 141,6 m3

Založení objektu je navrženo jako kombinované, plošné na základové monolitické
železobetonové desce v systému tzv. bílá vana a pod nosnými sloupy budou navrženy hlubinné
vrtané velkopr?ěrové piloty. Svislé nosné konstrukce budou železobetonové monolitické
sloupy a železobetonová ztužující jádra. Nosné stěny budou min. šířky 250 rnm. Stěny zatížené
zemním tlakem budou železobetonové tloušt'ky 300rnm. Vodorovné konstrukce jsou navrženy
jako bezprůvlakové obousměrně pnuté monolitické železobetonové desky. Schodiště bude
železobetonové prefabrikované a společně s výtahem bude urnístěno do monolitického
ztužujícího jádra.

Nová přípojka vody DN50 - SDRI 1 PEIOO (25 63x5,8rnm bude napojena navrtávacím pasem na
vodovodní řad DNI 00-LI v ulici Leitnerova. Na stávající stoku jednotné kanalizace DN600/900BET vulici Křídlovická, bude napojena nová přípojka jednotné kanalizace DN200-KAM.
Přípojka v délce cca 6,6 m povede přes pozemek par. č. 1382/1 severnim směrem na par. č.
1 547/ 1, vše k. ú. Staré Brno, obec Brno, kde bude umístěna přípojková revizní kanalizačnf šachta
DNIOOO-BET. Dešt'ové vody ze střech objektu budou svedeny do retenční nádrže o objemu cca
30,2 m3. Horkovodní přípojka a předávací stanice - přípojka délky cca 99 m bude zaústěna do
prostom výměníkové stanice v 1 .PP navrženého objektu. Po napojení na stávající rozvod se trasa
horkovodu lomí směrem k ulici Leitnerova, kde dále pokračuje přes pozemek par. č. 1544,
1548/3, 1548/1, 1547/}, k. ú. Staré Bmo, obec Brno, kde se opět zalomí a vede jihozápadním
směrem k ulici Křídlovická. Domovní přípojka NN - napojení objektu bude z rozpojovací jistící
skříně distribučního rozvodu NN, která je urnístěna ve volně stojícím pilíři na ulici Křídlovická,
vedle vyústění chodníku z ulice Leitnerova. Přípojka v délce cca 23,5 m bude provedena v zemi

Č.j. MCBS/201 9/0204l 76/KAI?.J

str.

3

uloženým kabelem NAYY-J 4x240mrn2 povede z rozpojovací jistící skříně do nové přípojkové
skříně SS200, urnístěné na fasádě novostavby vedle vchodu do objektu. Do objektu z jižní strany
bude ze stávajícího rozvodu optické datové sítě z ulice Křídlovická přiveden optický kabel
vdélce cca 3,5 m. Vsouvislosti sřešením vjezdu do garáží navrhovaného objektu bude
přeloženo jedno svítidlo VO ze stávající pozice cca o 1,7 m blíže k novému průběhu obrubníku
komunikace do nové pozice.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínk2ý:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla
ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího
povolení stavebním úřadem.
2.
3.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).

Před zahájenfm stavebních prací oznarnte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

4.

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

5.

6.

Před zahájením stavby stavebnfk zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle
vytyčovacích výkresů vsouladu se společným územním rozhodnutím a stavebním
povolením právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním.
Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla.
Podzem?ni hydranty nesrni 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 staveríišti i osob
nepatřícfch ke stavbě.

7.

V průběhu prováděnf stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 ust. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/201 1 sb., o

8.

Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu existence stavby byla při běžné údížbě zamčena 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 stavebn?ík
předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližších
požaďavcích 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
požadavcfch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

9.

lOj'ři provádění stavby bude doďržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

11. Stavebník předá na Odbor technických sítí Magistrátu města Brna zaměření skutečného
provedení stavby.

12. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.

13. Při provádění stavebních prací a s tím související skládce stavebního materiálu, bude
dbáno na dodržení ochrany veřejné zeleně. V případě, že bude nezbytné využít veřejnou
zeleň ke skládce materiálu, bude použito všech dostupných prostředků tak, aby
nedocházelo k jejímu poškozování, v případě poškození bude navráceno v původríf stav.
14. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
15. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem
projednáno s příslušným silničním správnfm úřadem při jednání o zvláštním užíváni
komunikace.

16. Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzemních a povrchových zařízení
navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je o
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pravděpodobné době zahájení prací. Odkryjete-li zařízení, uvědomte o tom jejich
vlastníky či správce. Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením. Před
provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník kprovedení kontroly

neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebrúo deníku.

17. Dodížte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich
ochranných pásem, týkajících se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařfzení, uvedených
ve vyjádření společností:

Brněnských komunikací a.s. zn.: 478/Kř/TE ze dne 19.09.2019,
Povodí Moravy zn. : PM-2 1781 /20l 9/5203/Ka ze dne 31.05 .2019,

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 721/0101 56/20l 9/OBo ze dne 20.05 .2019,
společnosti E.ON Distribuce, s.r.o., zn.: B6941-16326092 ze dne 16.05.2019 a T677916326936 ze dne 17.05.2019,

společnosti Teplárny Brno, a.s., zn.: 013023/2019/TB ze dne 13.05.20l9,
GridServices, s.r.o., zn.: 5001927815 ze dne 21 .05.20l9,

České radiokomunikace a.s., zn.: UPTS/OS/219597/2019 ze dne 17.05.2019,
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 63185 8/ 19 ze dne 14.05 .2019,

Technických sítí Brno, akciové společnosti, zn.: TSB/07554/2019 ze dne 04.09.2019,

společnosti UPC Česká republika, s.r.o., zn. : ]urKoO7741 19 ze dne 31.05 .2019,
společnosti ČD - Telematika a.s., č.j. 1201908120 ze dne 15.05.20l9,

společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. El930l/19 ze dne 14.05.2019,
Masarykovy univerzity č.j. MU-IS/ 10 7951/201 9/93 7698/UVT- 1/3495 ze dne 10.05.2019,
Magistrátu města Bma, Odboru investiěního, č.j. MMB/0 1 99753/20 19 ze dne 15.07.2019
18. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Krajské
hygienické stanice jihomoravského kraje č. j. KHSJM 32213/2019/BM/HP ze dne
19.06.2019:

Před uvedením stavby do trvalého užívání provede investor stavby měření hluku
zprovozu dopravy po pozemních komunikacích prokazující vnejzatíženějších
chráněných vnitřních prostorech navržené stavby nepřekročení hygienických limitů hluku
upravených
NV č. 272/201 1 sb., prO chráněné vnitřní prostory staveb a pro denní i noční
dobu.

Ke kolaudaci stavby budou na KHS JmK předloženy výsledky měření hluku z provozu
všech zdrojů hluku (např. provoz garáží, chlazeni) navržené stavby prokazující
vnejzatíženějších chráněných vnitřnfch prostorech stavby nepřekročení hygienických
limitů hluku upravených Nařízením vlády č. 272/2011 sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými
účinky bluku a vibrací, pro chráněné vnitřní prostory, pro denní i noční
dobu.

Ke kolaudaci předloží investor doklad o tom, že vnavrhované stavbě byly použity
výrobky splňující požadavky ust. 83 3 vyhl. č. 409/2005 sb., o hygienických požadavcích
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Ke kolaudaci předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z předmětné
stavby v rozsahu kráceného rozbom, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č.
252/2004 sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah

kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

19. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku odboru
životního prostředí, referát ochrany ovzduší Magistrátu města Brna č- j.
MMB/0215460/20l9fMíDA ze dne 22.05.2019:

K vytápění objektu bude sloužit výměníková stanice napojená na centrální zásobování

tepelnou energií

Případné dodatečné změny ve způsobu vytápění či vinstalaci náhraďního zdroje

eleAtrické energie (dieselagregátu) budou předloženy ke schválení na OŽP MMB

Při
provádění zemních prací bude min. 2x denně prováděno kropení deponií zemin na
staveniŠti
Minimálně 3 x týdně zajistí zhotovitel stavby důkladné očištění komunikace u všech
výjezdů ze stavby
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atd. viz výše uvedené stanovisko

20. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku odboru
životního prostředí, oddělení ochrany a tvorby životního prostředí, Magistrátu města
Brna č. j. MMB/Ol 99093/201 9/PK ze dne 31 .05.2019:

Upozorňujeme na legislativu v odpadovém hospodářství - zákon č. 185/2001 sb., o
odpadech a související právní předpisy, především vyhláška Ministerstva životního
prostředf č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č.
294/2005 o podmínkách ukládání odpadků na skládky.
Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládánf
(využití, odstraněnf) a dokladů o předáni oprávněné osobě bude předložena původcem

odpadů při záv«:rečné kontrolní prohlídce stavby na základě vyžádání dotčeného orgánu ust. § 4 zákona č. 1 83/2006 sb., v platném znění, stavební zákon.

Při realizaci je nutné dodržet ČSN-83906 l Vegetační úpravy - ochrana stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN -839021 Technologie vegetačních
úprav v krajině - rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání.
V případě kácení dřevin mimo les je dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna je orgánem
k povolování kácení dřevin příslušný Úřad městské části města Brna.
21. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
22. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2021.

23. Stavebnfk je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou
č. 7 přílohy č. 6 části B žádosti o vydání společného úzeínnfho rozhodnutí a stavebního
povolení vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodovánf,
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
24. Stavbu ?ze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s ust. § 122 stavebního
zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném forrnuláři dle přílohy č. 12 část A a část B vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
25. Společnost IMOS (s jejím souhlasem byla zařazena tato podmínka) se při realizaci stavby
,,Polyfunkční dům Křídlovická" zavazuje: Po zbouránf garáže nacházející se na pozernku

parc.č. 1551 v k.ú. Staré Brno doplnit chybějící zateplení na domu v majetku
(parc.č. 1553) a fasádu barevně sjednotit. Odbourat zídku nacházející se na pozernku
parc.č. 1550 vk.ú. Staré Bmo a doplnit chybějící zateplení na domu vmajetku

h (parc.č. 1553) a fasádu tohoto -domu Š
barevně sjednotit.
Jihozápadnf stěna dom
h nacházející se na parc.č. Í553, v k.ú. Staré Brno
bude v průběhu výstavby doplněna o hydroizolaci v podobě nopované folie.

Účastník řízení stanovený podle ust. § 27 odst. 1 písm. zák. č. 500/2004 sb., správní řád, v
platném zněni, je IMOS development otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3,
186 00 Praha.
Odůvodnění

Dne 21.lO.2019 podal stavebník, kterým je společnost IMOS development otevřený podílový

fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, žádost o vydání stavebnfho povolení

Předmětem této žádosti je stavební řízení pro stavbu nazvanou ,,Polyfunkční dům Křídlovická':
pozemek par.čís. 1547/1, 1550, 1551, k.ú. Staré Brno, obec Brno.

Stavební úřad opatřením ze dne 14. 11.20219 č. j. MCBS/2019/0190163/KALJ oznámil zahájení
řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a poučil je o možnosti podánf námitek a
zároveň upustil od ústního jednání. V oznámení o zahájení řízení rovněž účastníky řízení poučil
o možnosti vyjádřit se k podkladům řízení. Nárnitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.
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Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků stavebního řízeríf dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení
přísluší podle ust. ž§ 109 písm. a) stavebníkovi, tj. IMOS development otevřený
'nÍ přÍi
IČO75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, dle ust. § 109 písm. c) vlastníkovi
podílový fond, .IČO
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, ínůže-li být jeho vlastnické právo k pozemku

prováděním stavby přímo dotčeno, tj. IMOS development otevřený podílový fond, IČO
75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, statutární město Brno, zastoupené Majetkovým
odborem Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno - vlastn?ík pozernků par.

č. 1382/1, 1544, 1528/4, 1548/3, 1549/2, k. ú. Staré Brno, obec Brno; Židovská obec Brno, třída
Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno - vlastník pozemků par. č. 1527/12, 1527/13, 1527/14, 1527/15,
1527/16, 1527/17, 1527/18, 1527/19, 1527/20, k. ú. Staré Brno, obec Brno, dále dle ust. § 109
písm. d) vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má
k tomuto pozernku nebo stavbě právo odpovídajfcí věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva

prováděnfm stavby přímo dotčena tj. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1 929/62, 140 00 Praha a
vlastníci dopravní a technické infrastruktury - Teplárny Brno, a.s., Okružríf 828/25, 638 00 Brno;
statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna Odborem investičním, Kounicova
949/67, 601 67 Bmo; statutární město Brno zastoupené Brněnskými komunikacemi a.s.,
Renneská třída 787/la, 639 00 Brno; E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l

České Budějovice, dále dle ust. § 109 písm. e) a f) vlastníku sousedního pozernku 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, rrůže-li být

toto právo pro-váděním stavby přímo dotčeno. tj.

a
- spoluvlastníci pozernku par. č. 1553, jehož

součástí je stavba bez č. p./č. e., pozernku par. č. 1554/2, 1554/3 a 1556/2, vše k. ú. Staré Brno,
obec Brno; Arcona Capital Central European Properties, a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00
Praha - vlastník pozernku par. č. 1524, jehož součástí je stavba s č. p. 90, pozemku par. č. 1525 a
pozemku par. č. 1526/2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., vše k. ú. Staré Brno, obec Brno;
statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - vlastník pozemku par. č.
1552/1, 1552/2, k. ú. Staré Brno, obec Brno a vlastníci technické infrastruktury - GridServices,

s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha;
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha; České
Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha; InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská
2678/18, 628 00 Brno; Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Oddělenf správy

nemovitého majetku, Kounicova 687/24, 602 00 Brno; Masarykova univerzita, Ústav výpočetní
techniky, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno; T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1,- 148 00 Praha; UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha.
Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením
astanovisky dotčených orgánů. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajská
hygienická stanice, Odbor parnátkové péče Magistrátu města Brna, Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna vydali souhlasná závazná stanoviska.
Pro předmětnou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí ze dne
21.08.2019 pod č.j. MCBS/2019/0091768/PLEA, Speciální stavební úřad Odbor vodního a
lesního hospodářství a zemědělství Magistrát města Brna - vodoprávní úřad vydal rozhodnutí o
povolení vodnfho díla pod č. j. MMB/443009/2019 ze dne 30.10.2019, které nabylo právní moci
dne 15.11.20l9.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby, v platném znění. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení
přezkoumal předloženou žádost stavebníka z hledisek uvedených v ust. § 111 odst. l a 2
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním
stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanýrni kjeho
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provedení a zvláštllí'mi práííními přeclpisy. Staiíební úřad v prčibělm řízení iieshledal di:ivody,
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je ?ivedeno ve výroku rozhodiuití.

Stavba nesmí být zahájeiia, dokud stavební povolení íieiiabude pi'ávní inoci. Stavební povolerí
pozbÝvá plati'íosti, ?jestliže stavba iiebyla zaliájena do 2]et ode dne, kdy nabylo pí'ávnr moci.
Pouěeiií

Proti toinuto rozhodrrutí inohou podat účastiiíci řízeiií poclle íist. § 81 odst. l správního řádu
odvolání do 15 dmoí ode dne jeho doručení k Odboi-u úzeinního a stavebního řízení' Magisti-atu

íněsta Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Briio, podáním učiiiěným prostředi'+ictvítn Úřadu

městské části íněsta Brna, Bmo-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měiiínská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníl<čim doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních r?ikou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schráiiky.
Líičíta pro poclání oclvolání začíná běžet dnem následrijícím po í:lomčení písenmého vyhotovení
rozhodmití, nebo nejpozdéji po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložeiié
rozhodimtí připraveito k vyzvednutí nebo dorhičeno do datové schráiiky. Odvolání mrisí inít
náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastnfl< obdržel po jednoin a jedeii zůstal správiiímu orgánu. Včas
podané a příphismé odvolání proti toinuto rozhodntn?í m21 podle ust. § 85 odst l správníl"ío řádu
odkladný účiiiek.

Ing. Ivái"ia Hlávková
vedoucí

Stavebního úřadu
Í{5,'?z
,,? .ííriikí. úí, sa. í

Správnf poplatek byl vyn'iěřen podle položky č. 18 bodri 1. písin. b) zákona č. 634/2004 sb.,

o správních poplatcích, v plati'iém ziiění, ve výši 10.000,- Kč.
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Přílohy pro stavelmíka
lx ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"

Doručí se
Stavebník

IMOS developinent otevřený podílový fond, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha sr zastoupení:
l.

i':*
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Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. b) až f) stavebního zákona
2.
3.
4. Arcona Capital Central European Properties, a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha

5.ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
6.Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
7.České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
8.GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
9.?nfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno
1 0.Kraj ské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy nemovitého maj etku,
Kounicova 687/24, 602 00 Brno

11 .Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Žerotínovo náměstí 61 7/9, 602 00 Brno
12.T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha

13.UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha
14.Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno

15.Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
16.E.ON Distribuce, a.s.., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice
l 7.Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nárněstí 624/3, 601 67 Brno
1 8.Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
19.Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno

20.Židovská obec Brno, třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
Na vědomí

21 .AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
22.Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových dornů,
Dominikánská 264/2, 601 96 Brno
23 .Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 1 64/3, 601 67 Brno

24.Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy,
Měnínská 4, 601 92 Brno

25.Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno
26.Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/1 1, 602 00 Brno
27.Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno

Dotěené orgány

28.Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
29.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1 847/4, 602 00 Brno
30.Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
31 .Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949161 601 67 Brno

32.Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

33.Úřad rněstské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí, Měnínská 4, 601 92
Brno

Dále obdrží

34.právník, zde
35.oprávněná úřední osoba
36.spis
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Stavební úřatl

l

Domixiikáiisk;í 2, 601 69 Bi'no

I)racoviště: Měiiíi'iská 4, 601 92 131'llo

?zho n tí byl7v J od

Toto ro:

Číslo jednací:

l'»4CBS/2019/0094752/PLEA

K liodáiií:
Sl)1SOVaa Zllaěka:
Oliravíicoxiá ?ií'edín osoba:

MCBS/2018/0216042

dne .......ýJW.i..l[j...fl.7....

Ůtad městské části města Brna,

3200fMCBS/2018/021604)

Tiig. Aiií:Irea Plesníková. tel.: 54a) 526 415

Brno-střed

.

štavební úřad
Dominikánski
<á 2, 601 69 BRNO
pracovišlítě: Mě@ínsJ4

fír ,,4í, ,,iíý'9

Ověfil dne:
a =--=a---

Brno 2] .

08.20

IMOS «levelopinent otevřený podílový fond, IIČO 751600i3, Pobřežiií 620/3, 186 00 Pralia
Úzeinní i'ozbodímtí o ?iinístěíií stavby s názvem: ,Polyfunkčiií clíoiin Křídlovická", pozeínek
pai'. č. l 547/1, 'i 550. l 55], k. ú. Stai'é Bt'iio, obec Briio

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ě. 433
Úřad iněstské části města Brna, Briio-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad). l?íříslí?íší'íý
poclle ust '3 13 odst. 1 l)íSlll. í?) zákoiia č. 183/2006 sb., o úzeinníin plánování a stavebním íádu
(stavebiií' zákon), v platnéin Zllěllí (dále jeii stavebiií zákon), obdržel diie 19.12.20l8 žádost
(doplněnohi dne 27.05.2019) o vydání úzeinního rozliodnutí o uinístění stavby i"iazvané:
,Polyfunkční dčiin Křídloyická", pozemek par. č 1547/1, 1550, 1551, k. ú. Staré Brno, obec

Brno. Žadatelein je. IMOS develop-ment oteví'ený podílový fond, LČO 75160013, Pobřeži"ií 620/3,

186 00 Pralia, obhospodařovai'iý společností AMISTA investičiií společnost, 21.5., Pobřežní
620/3, 186 00 Praha, zastoupený na zákla«lě piné inoci
Stavební úřad poso?idil v úzenn'iíin řízení výše uvedenou
žádost podle ?ist. F§ 90 stavebiiílío zákona 21 1121 základě tolioto posouzení
I.

vydává podle íist. ':? 79 odst. 1 a !S 92 odst. ] staveLiního zákoiia
žadateli, ktcrýin je:

IMOS developmeiit otevřeiiý podílový íoní:1, IČO 75160013, Pobřeži'ií (520/3, 186 00 Pr.?tha
rozhodiuití o umístění stavby
IlaZVal'le'.

,,Polyfrinkění diim Křídlovická':
pozemek L)21l'. č. l 5411 1, 1550. 1551 . k. ú. Staré Brno, obec Bí.'no.

II.

vy«láv:Á poclle ust § 8 oí:lst. 6 zókona č l 14/1992 SL").. o ocht-aiiě přírocly a kra?jiny, sie ziiěni'
poz.clě')ších pi"eclpisíoi (í:lále jeíi ;x.iíkon o oclir:ině při'rody)

'

'

sl:'. 2

(:a.j. kílC:[35/2(119/('lí)9475?"/PLEA

žaclateli, kterým je:

IívlOS devclopment otevř'eiiý poclílový íoncl, IČO 75160013, Pobřežiií 620/3, 186 00 Praha
sorihlas s pokácei-iím

javora kleim (Acer psetrdoplataiurs) o ob-vodi.i kinene ] 70 cm
iia pozeínk?i p.č. 1548/1, k.ú. Staré Briío.

Kácex'íí bude provedeno v době vegetačního klidu (cca 1.ii.-31.3.) a po vydání praa-.ícinocného
sta-vebního povolení 1];?. akci ,,Polyfunkční dům Křídlovická".
m.

ukláí:U podle ust. § 8 odst. 6 a ust. 5[ 9 zákoi'ía o octu'a+ie příi'ody
žadateli, kterým ?je:

IMOS clevelopinent otevi"ený poclílový foiid, IČO 75160013, Pobře,šiií 620/3, 186 00 Praha
1"irosrcdení náhradní siýsaíJby

iia pozemku l:ia+'. č. 1560/l k.ú. Stai'é Brno sr tomto i'ozsah?i:
Stromy:

3ks j €rosiec plet'ový (Ae.':acuhís cariiea aBriotii ") alejový stroin o obvodu ki'nene 14 -16 cin.

Výsadba bude proveclena v nejbližšíin možiiém termíim z lilediska agi'oteclinických ?lnoít l?»ro
výsadbu stromťi po provedení kácení. Zái'oyeň se ukláclá pětiletá iiásledná péče. Pi-ovcdení
nál"iradní výsad'oy bude oziiámeno lrříslušnéinu sl:+rávníi'im orgáim ocliraiiy pi'írody :?l krqjiny.
Stmíbcr je členěiia 17(í stavebrrí objekty.'

SO Ol Novostavba polyfunkčiiílio íloi'ini IGícllovická
SO 02 Domoviií přípojka vocly

SO 03 Don"iovní přípojka jediiotné kanalizace
SO 04 Horkovodní přípojka 21 pi"edávací stanice
SO 05 DOlllOvllí přípojka NN

SO 06 Doi'i'íovní pi'ípojka elekti'onickýcli koiminikací
SO 07 Zpevněné plochy a doprasrní napo?jení, Hl-Ú
Druíi a účel umist'ovarié slasíby. pr-osroi-o»ié řešei'rí sta».oby.'

NovostavLía polyfunkčního objekt?i je íiavržeiia iia pozen'ícícli p:ar. č. 1547/1, 1550, 1551, k ú.
Stai'é Bi'iio, obec Bi'iio. Ob?jekt bude připojen na technickou infrastriiktui'i?í iiovýini přípojkami
vody, kaiializace hoi'l<ovodu, NN a elektí'oiiickýcli konmiiik;icí. Umístěiiíin sítí a iiapojeiiíin na
pozeímí komuiiíkaci ?rciclou dotčet"iy pozemky 1382/1, 1527/12, 1527/13, 1527/14. 1527/15,
1527/16. 1527/17, 1527/18, 1527/19. 1527/20, 1528/4. 1544, 1548/1, 1548/3, 1547/1, 1549/1,
15zl9/2. Odstranei-í stáva?jíci'ch objektioi bylo povole.iio 1121 základě rozhoclmití povoleiií odstraiiění
stavby iia pozemcích par. č. 1551 . 1550, ] 54ll 1. 1548/ 1, 1549, k. i."í. Stai'é Bi'iio. obec Brno píid
č. .i. MCBS/2018/0150698/K?ALJ dne 25.03.20l9 s nal?iytím ptávní moci dne 13.04.20l9.
Staveniště bude napojeno na novo?i voí:lovodi-ií 1,»řípoJ<u. sr místě ííové vodovoclní šachty, která
L-iuí:le zřízena 1,»i'o bi?ido?icí iiapo?iení ob.lektu Do cloby jejílio zpt'ovoziiění se pře«lpoklác!á napojení
Stavby 1121 vodovod v I]lÍsíe stcaívií.licí přípcí?l.ky vody. Napojem slaveíií-ste Ila kanalizaci se 1)t'ovede
Ila IIOVOkl přll)Q)kLl žl SaCl]íll JeClllO(IIC kallallZaCe V ťllíCí Kí'lCllOVíCka. P l'O Ilal)OJelll Ila elekti'ick.oci
eiici'gii se využjje v předstihi?i v2,ít'í?idovaiiú část přípojky NN přes provizcn'iiě osazenohi
elekti'oiněriiou a i'ozvoclnoci skí'íři. í(ontejnei'y pi'o zařízeina staveniště (šatny a kanceláře) bi?iclou
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?unístčny naú"l seboíi v počt?i ccii 14 ks iia pozemku pai'. č. 154 //J. k ú. Staré Brno. obec Bi'no
po«lél hi':mice s pozemkem par. č. 1550. k. ú. Stai'é Br+'io. Ol?)CC Briio. Koiítejnery pi'o sklacl?y
budou i?íinístěi»y v jižní části pozemku pai'. č. 1548/l . k. ú. Stai'é Bíno, otíec Bi'iio Toalety b?i«lo?i
inobilr'í ekologické osazeiié vedle ob?jektu šateii. Plocl"ia staveiiiště bude so?ivislc olirazeiia CIO
výšky iniiiiináliiě 1,8 in.
SO Ol -Novo.';tavba poll'furd<čnílro tloinu Kr'ír:Ilo».'it?l<c-í
Objekt bude mít jediio podzeinní a sedin iiadzemiiích podlaží, z toho seclmé patro je navrženo jen
nad částí pioidoi'ysu s atiko?i ve výšce 'J3,08 m. Sn'iěrem ke štítri stóvajícílio doi'rm iia pozeinku
par. č. 1552/1, k. ú Stai'é Briio, obec Bi'no, je hinota novostavby navr:ťeiia jako šestipodlažní
s výškou atiky :l9.99 in Zastřešeiií polyí"uiikčni:ho objektu L»ude plocliou střechou s foliovou
izolaci. Nad casti, k«le budc uiniStena i'aínpa, ?)e navi'žeiia zelena stí'eclia. Navrzeíia novosta'i'aba
b?ide iiavazovat iia štít stáva?jícího domu s č. l). 336 v ulicí Křícllovicl<:í Pčidorysná stopa
res):íektu?je stávající uliční í'i'ontu a i'eagúje iia sLívqiící křivkci siliiice a přilehlélio chodiíku
Novostavba objektti tak vytvoří nái'ožiií budovi?í, ktci'á bride spojovat cilíce Křídlovick;'í a
Leitnei'ova. Na jihozápadrí sti'aně objel<tu sii'iěi'ein do hilice Kří«llovická bi?i«le vystupovat před
fasáclu pravidelný i'asti' lodžií s pliiýini paiapety, ktei'é buclou obloženy keramickými pásky.
Tento rastr lodžií z betoiiovÝcli l:»refabrikátči př:clstupuje přecl íc fasády jako arkýř a lícuje
s liranou fasády stávajícílio so?isedního objetu I'%rtei' iiavi'žeiié novostavby tak bude opi'oti
torruito stávajícíimi oLijektu usto?ipeii. Na severní sti'aiiě novostavby, smtSi'em clo vniti'olilok?i,
jsori navržena vclká okna do společné clioí:Iby (pavlače) objektu. Dvorní fasáíla je navržena z bílé
omítky. Na severozápadiii' straiiě novostavby budc štítová zed'.
Funkční nápliií objektu b?idou plochy l)l'O byclleiií. nebytové plocl'iy svobodáren, OL)CllOClllí
plochy, plochy s tecliiiickýin zázeiním a l)IOCII?S/ pro pai'kovací stání. Celková ]<apacita objekthi
bucle 17 bytčí, 28 jeclíiotek svobodáreii. 57 pai'kovacích iníst (z toho 3 pi'o ZTP) í?iinístěíqýcl'í

v podzeinníin podlaží a částečně i prvrrím nadzemiiíin podlaží a 33 nl= obchoclnícli L)IOCII. V J .NP
objekthi bcide uinístěii obchodiiíin pat'ter a vst?iphi do ob?jektu. Obchodní plocha b?ide orientovaná
z ulice Leitiiei'ova a b?ide obsahovat liygienické, sociální a skladové zózeiní. Z ulice Křídlovická
je navržeii yjezd do garóží. Dále zde bucte uinístěiia úkliclová i-i-iístiiosa, místnost l)l'O oclpady,
sklepiií kóje, kočárkórna a vstupní liala s domoiiiiími schi'áiikaini. Ze vstupní haly bude přístí?'ípná
clioclba a pi-ostor sclioí:liště s osobníin výtaliein. V 1.PP bude garážová plocha se systémein
zai<ladačových stání, technické inístnosti: výiněiiík a zásobník TUV, náhraďní zdroj - UPS,
rozvodiia NN a inístnost pro slabopro?idé rozvaděče. Iále sklepní kóje pro bytové jediiotky,
dojezd autovýtahci a sklad protipovoí:Iňovýcli zábi'aii. Ve 2-7.NP b?iclou bytové plocliy a
nebytové PIOCII}í svobodóren bhidou riinístěny ve 2-5.NP. Větrání komerčnícli l)IOCII bude poinocí
VZT jednotky v podstropním provedení uinístěné v zázeiní, oclvětrání l:íodzemiiícli gar;áží bude
řešeno pocltlakově s potrhibíin vyvedeiiýin nad střechu mimo objekt.

zastavěná plocha
obestavěný pi'ostoi'

945,6 Illz
20 141,6 Illx

Založení oLijektu je navrženo jako kombinované, plošné iia základové inonolitické
železobetonové desce v systéi'ruí tzv bílá vam'l a pod iiosnými sloupy b?idoíi navrženy hl?ibinné
vi'tané velkol»ríoiiněi'ové piloty Svislé nosiié konsti'ukce bu«lohi železobetoiiové i-iíonolitické
sloupy a železobetoiiovó ztuž?ijící jádr:i. Nosiié stěny b?idoíi min šířky 250 í'inn. Stěny zatí;žené
zemi'iím tlakem buí:lou žclczobetoiiové tloíišt'ky 300mi'ií. Vodoi-oviié konsíi'?ikce jSOtl navrženy
jako bezpi'imivlakové obo?isměrně pmité monolitické ;)'.elezobetonové desky. Schodiště bi?íí?le
žclezobetoi'+ové prelo:ibi'íkované a společiiíĎ s výtahem bude ui3»ístěno clo inonoLi(ického
zt?ižrijícího ?jádra.
SO 02 Donrovní pr"ípojkr?t vod?s'

Přecl ncíve navi'ženýii'i ob?jektem se nacliází stávajíci' vo«lovodní ř:id v ulicí la,i'í'dlovická a v ulici
Leitíiei'ova Nová pi'ípojka vocty I)N50 - SDRII PEIOO (2) 63x5.Sinin Ixide iiapojeiia
navrtávacím pasein iia vodnvoclni' í'acl I)N IC)O-T??.l v iilíci L,eílnei'ova í)řípojk;i yoúly buí:le ve«len:í
přes poze+nky pai' č 1548/3, 1548/1. 1547/1. k ú Stai'é Bíiío, ob:c Bi'no a clále CIO nove
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navrženého ob?jektci si délce cc:i 13,2 m z výcliorlí'íí strany. kde buí:!c íikončeiia ve voí:lon'iěí'né
inÍstiiosti.

5'0 03 Donrovní pi'ípojka jednotne' karrali:m? e

Na stávající stokíi jeíjnomé kaiializacc DN600/900-BET v ?ilici Kří«liovická, buí:ie iiapojena iiová
přípojka jednolné kanalizace DN20C)-KAM. Pí'ípojka v délce cca 6.6 ín povede přes pozemek
pai'. č l 38a)/l severníin směrein Ila par. č. 1547/1, vše k. ú Staré Bi'iio, obec Brno, kde bucle
?imístěna přípojková i'evizní kanalizační šaclita DNIOOO-BET. Dešt'ové vody ze střech objektu

budori svede+iy CIO retenční iiádrže o objeimi cca 30,2 Ills, ktei'á bude uinístěna v zelenéin
prostranství v ?jihovýchodní části dotčenélio území níi pozemk?i par č. ] 549/ 1, l 547/1 , 1548/1 , k
ú. Staré Brno, obec Brno.

S O 04 Horkovodiií pi'ípojka a předctvací .';ttmice

Přípojka délky CC21 99 in bude zaústěna clo pí'ostorbi výiněiiíkové stanice sr 1.PP iiavi'žeiiélio
objekm.Po nal?ío?jení na stávající rozvod na pozeink?i p;u'. č. I 528/4. k. ú. Stat'é Brno, obec Brno,
se tt'asa l-iorkovodri loiní přes pozemky par. č. 1527/12, 1527/13, 1527/14, 1527/i5, 1527/16.
1527/] 7, 1527/18. 1527/19. 1527/20, k. ú. Staré Brno. obec Bi'no, sincrem k ulici Leitiieroya.

kde dále poki'aču?je přes pozeinek pat'. č. 1544, 1548/3. 1548/1, 1547/1, k. ú. Staré Bi'no, obec
Briio, kde se opět zalomí a vede ?jihozápadníin siněi'ein k ?ilicí Kí'i'dlovická.
SO 05 Donro«iní pi'ípojkcr NN

Napojení objek'íu bude z i'oz)?íojovací jistící Skříllě distríbučníl'io i'ozvodu NN, která je umístěna
ve volně stojícím pilíři sia ulici Křícllovická, veclle vyústení chodiiíku z ?ilice Leitnerova. Přípojka
si délce cca 23,5 in b?ide uirístěiia iia pozeincích par. č. 1382/1, 1544, 1548/3, 1548/1, 1547/],

vše k. ú. Stai'é Bi-no, obec Briio. Bride provedena v zeini ?iložeiiýin kabelem NAYY-.J 4x9zlOnnn2
povede z i'oz):»o.jovací jistící skříně do nové l?ířípojkové skí'íně SS200, uínístěné na ['asádě
novostavliy vedle vcl'iodu do objektu.
SO O6 Domo»iní pŤípojka elekti'oiiickl5cli krrmwnikací

Do objekt?i zjižiií strany bude ze stáv:ijícího rozvoclu optické datové sítě z ulicea Křídlovická
přivedeí"í optický kabel v délce cca 3,5 ii'. přes pozeinek par. č. 1382/I, k. ú. Staí'é Bí'no, obec
Brno.

S O 07 Zpevruěiré plochy rí dopravní napojerií. HT Ú
V sohivislosti s řešeníin v?jezd?i do garáží iiavrl'iovaiiél-io objckm bude l:ířeloženo jedi"io svítidlo
VO ze stávající pozice cca o 1,7 in blFze k novému píoibělm obrubni'k?i komriiiikace do nové
l)OZiCe.

Di'ulr po:?en'rl<roi podle kaícrsíru neinovitostí. i'ra ]<íer>=ch se sYn»ba unrrsí'+rje.'
Pozeinky: ])211' č. 1547/1, 1550. 1551, k ú. St:u'é Brno, obec Bi'no. ?jso?i v katastru nemoyitostí
eVlClOVáll')' JakO , zastaveiia l)lOClla a Il21Cl'í"Oí'l".
Vyrne=,ení úzenú dotčeného »ili».íy stmrby.'

Jako území dotčeiié vlivy stavby stanovil stavební i?iřacl plochu shoclí'íou s plochou pozeínkčí a
StaVe5, ke kíeJýlll Illa.lí VlaSfllíCka Ilel?)O Jlllá VeClla pl'a'í"a IlC21S[lllCl tlZellllllllO l'lZelll V7meZ.em
v odčivodiiěiií tohol:o i:ozliodmiti', tj. pozeinky. na kterých se stavba umist'uje: p;?u'. čís. 1547/1,
1550. 1551, k ú. Stai'é Bi'no, obcc Br+io; pozeinky Ila kterýclq bucle uinístěna techiiická a
í:lopravní +nfi'asti'i?iktui'a: pai'. č. 1382/1, 1527/la), 1527/13, 1527/14. 157'lll5, 15"7/16, 1527/17.
1527/18, I:5J7/19. 15')7/20, 1598/4. 1544, 1.)48/1. 1548/3. 1547/1. 1549/]. 1549/2. k. Ll. St.?íné

Brno. obec Biiio: soí?+seclní pozeinky. pat. č. 1553, 1554/"). 1554/3. l :)24. 15')5, 1526/2. 1552/1.
1552/2. 1599. 1600. k. ú Slai'é Bi'no. obec Btno.
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Pr'o mmostént a pr'ojekrm'ou přípr avu sm4?»y «i í eaii:«rc r č«i.':ri srm4:n' se srcmosií Bs'm podnu"nk>'.'
1. Víl<tlšíin stripni projektové dokuineiitace bride cloí:li'ž.en di'?ili a účel stavby. zákla«lí'ií
paiameti'y jejílio pí'osto+'ového řešeni' a tími'stěiií. ?ivedené v popisu stavby ve výi'okové části
tolioto i-ozliodiuití a obsažené v pi'o.jektové dok?imeiitaci ověřené v i?aizeiniiíi'i-i řízení Případné
změny inusí být přcdem pi-o?jediiáiiy a povolcny stavebiiíi"ii úřadein.
")

Budo?i clodrženy podinínky dotčeiiého oi'gáni?i ?ivedené si soulilasnéin závaznéin stanovisk?i
Ki'qjské hygienické staíiice J ihoinoí'avskélio ki'ajc č. j . KI-ISJM 58924/201 8/B"l/I/HOK ze dne
09. ] l .2018:

V clokuii"ientaci pro stayiebiií povolcní b?i«le předložena precizovaná hluková smdie
vyhodiioc?ijící íiluk z maxiináliiího l:+i'ovozu všecli stacioiiiíi'níclí zclrojči lilulaí navi'žei'íých
vpředinětné stavbě (např. ii:ivržená VZT, chlazení, aíitovýtal'i), doklad?ijící
viiejzatíženějšícli stáv:5jícícli chráněi'iýcli venkoviiícli prostorech staveb ('okoliiícli
stávajících staveb k byí:llení) a v iiejzatíženě?jších chróneiiých viiíti'nícli pi'ostorecli staveb
(pobytové a obymé místiiosti sr navi'ženéin polyfiiiikčním doině) předpokhícl nepi'ek?ročení
hygienickýcli liinitioi l'il?iku ])l'O clcnní í nočiií í:loLm, clle iiaři'zení vlácly č. 272/201 l sb., o
ochraně zdíaví přeí:l nepříziiivými účinky hl?ik?i a vibi'ací. sre znění pozdě?jšíclí předpisči
(dálejen NV č 272/201 1sb.).

3. Brido?i dodrženy podiníiiky do(čeiiélio oi-gámi hivedeiié sie vyjádření vodopi'úvnílio úřachi
Odboru vodrrílio a lesiiílio l'iospodářství a zemědělství Magisti'm?i města Bi'na č. .i.
1S4MB/0205905/9019 ze dne 20.05.2019:

Pi"i výstavbě a následiiém pi'ovozování iiesiní do?ji't ke znečištění povrchovýcli iiebo
poclzenmíclí yod, kolirožení je?jicb jakosti ne«loyolenýin naktáchuiíin se závacliiými
látkami. Pocižívané ineclianizační prostředky inusí být v «lobrém tecliiiickéin stavu a intisí
být dodržováiia preveiitivní opati"ení k z.abi'áiiění úkapioiin či únikčim ropnýcli látek.
V záplavovéin území iiebude skladováii volně. odplavitelný inatei'iál aíii neLiezpečný
odpad.

Stavebník přebírá veškerou oclpovědiiost Za případné škody vzniklé na inajetku při
pi'íoicliod?i povodňovýcli prčitoků nebo ledochodioí. Veškerá rizika možnýcli povoďí'íovýcli
škod nese stavebník, resp. vlastiiík stavby.

4. Budori dodr;ženy podiníiiky dotčeiiého orgaim i?tvedeiié sre vyjádření vodoprávnílio úřadu
Odbor?i vodiiílio 21 lesiiílio hospodái"ství a zemědělství Magisti'átci města Brna č. -i.
MMB/0228755/2019 ze dne 04.06.20l9:

Objekt - retenční nádrž k ak?unulaci dešt'ových líOCl je vodním dílem a podléhá povolení
dle ?ist. §l5 vodnílio zákona. Vecně a místiiě přísl?íšiiým orgánein k povolení stavby je
zde?jší srodoprávní úřad. Současně stavba vyžadu?je povoleiií knakládání syodai-i-ii
(akuimilace).

5 :íude dodržena podiníiika ?ivedená v závaznéin staiiovisku vydaném O«lborein územiiího
plánování a i'ozvoje Magistráthi města Brn;s, č. j. MMB/0301493/2018/Zvd ze dne
04.02.20l9:

Zámei' nazvaný ,Polyfunkční ílíoim Ki'íctlovická", dotčené pozeinky l). č. 1550, 1547/ l a
1551, k ú. Staré Brno, ol»ec Bíiio, b?ide tíinístěn vso?iladu sčástí předložené
dokhiinentace pro úzeinní řízení. zpíacovaiié firínou ATELIER RA'lV Sl)Ol S r. o., Doc.
Iiig. Al'Cl]. Tomášein Rusínem a Doc. Ing Arcli. Ivaiiein Wablou v květmi až prosinci
')018. ověřenýcli výkresioi, ktei'é jsou l?ířílolio?i závazného stanoviska. Jakékoliv změny

výše civedenélio záiněni inající vliv íia skutečnosti, které jsou posuzovány OÚPR MMB
ínusí býí znov?i přeílloženy k poso?izeíií.

6. Bridou dodržeiiv podinínky uvédeiié ve StanoviSklí vyclaném Oclboi'em životního pi'ostřcí?lí
Magistrátu města Bí'na. č j. MŘ/IB/0296984/20 18/ AK ze clne 21 .08.20l8:
J

Z liledíska ochi'any ovzcluši':

Vyt:ípení ob?jektu ci ohřev teple vocly bci«lou za.li:Š(ěny z hoi'kovoclní výiněníkové stanice
napo?jené na centi'áliií z:ísobovúní tepeliic+u e.nci'gí. Jeciná se o tel?íelíiý zdt'oj. kte+'ý .)c v n-iístě
ptovozu bezeinisiií. .lako iiálii iiciní zdio?j elekli'ické cnergie Ixicle po?i,šil bezeínisiií batei'iový
zálo'ž.ní z«li'o.i UPC. Pi'ípa«tné doclaLečné :změi'íy íie zpčisobu 'íí')-tápěiií či i+'ístcíhaci náhi'aclního

7Cll (')?IC elekíi'ickč ci'iei'gié ?1e mitiio pi"e<Iložít ke schválení na OŽP MMB

c.-i. Ř'lCl'3S/21)19/009475 2jPlií€A

sll'
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Rozsáliloíi stavební čiiiiiost. ktei'á hudc spo.lena ': reaiiz.ací íéto akce. Ize poyažovat Za
stacíonární zí:li'oj ziiečišt'ovóní ovzcluší netivedeiiý v příloze č. 2 zékona o ochi'aně ovzí:luší.
Ktoinuto zdroji bylo vydáíio závazné stanovisko č. j. MMB/0302184/a)018/MIDA diie
23.07 .20 ] 8, jehož podmíiiky je iuitiqé i'espektovat.
íi Z hiediska odpaclového liosl:+odářství a liydrogeologie:

Do l?írojektové dokuineiitace l)l'O stavíJ?+ní i'ízení vsohiladci svyhl. č. 499/2C)06 sb., o
CIOI<illllellíaCl S[21VC5. bi?ide Zpl'aCO'í'all21 kal)1fOla IlakblClalll S OCII)aCl}' VZlllkl:)'Illí V l'ámCl
i'ealízace stavby - i"iíaxiínáliií pi'odíikovaná n'ino;žství a dmhy od)?+adči při výstavl?"+ě. jejicli
likvidace, bilance zemiiíclí prací, požadavky na příscii'i nebo de1:+onie zemiii (odpady zatřídit
dle vyl-il. č. 93/2016 Sb , o Katalog?i odpaclči, usrést přeclpokládaíiá inax. produkovaná
innožství jeclnotlivých clríilqioi oí?lpadioi vzniklýcli v ráinci stavby v t?inácl'i, Ll ?jednotl. Dríílqíoi
OCli)aClll IlVeSt í?)laíiosiaíie kOllCOVe ?lžll(121Cl21llí S ?llrnl, afC'-.',)
Z í'ileí:liska ochi'aiiy příi'oí:'íy a kra?jiny:
o

Ke kácení clřevín rostoucích miino les je clie hist. ':% 8 o«lst. l z;íkona č. 114/1999 sb.,
o ochi'aně přírody a ki'qjiny, v platném znění, a s charaktei'istikou clle vylil;íšky ] 89/20 13 sb.,
o oclirane í:lřevin a povolováíií jejiclí káceií, ve zněiií pozdější ziněny, mitiié povolení oi'gámi
ochi'any přírody. Dle obecně závaziié vylilášl<y č. 20/2001, kterou se vydásiá Stat?it iněsta
Brna, je orgáiiein k povolování kócení dřevin příslušiiý '[?Jřaí:l městské části iněsta B+'na tj.
ÚM(? BrnoJsíed.

Při realizaci stavby .ie nutiié doí:li-žet ČSN S39061 Vegetační úpvavy - oclirana sti'oinč5
l:+orosti; a l)IOCII pro vegetaci při stavebiiícli čim'iostech, ČSN 839021 Techiiologie
vegetačníclí úprav sr krajiiiě - rostlirry a je?jicl-i výsaclba a ČSN 83903] Ti'ávníky a jejich
ZaklaClalll.
7.

Iudou zajištěiqy bezpečiié sistupy a v?jezdy do objektči.

8

Bude za?iištěii bezpečný prioicliocl l)l'O chodce v šíři inin. 1 ,5 in, příp. pocliůziiýii'ii lávkami.
Budou splněny podíníiiky Oclboi'u investičního Ř/íagistrát?i iněsta Brna uvedcné sre. staiiovisku

9.

č. j. MMB/0316J28/2018 ze dne 27.08.20l8.

10. Pro í?imístění stavby a realizaci částí stavby Ixidori sl?+lněny podinínky vlastiiikči a správcioi
stavbou dotčenýcl-i inžciiýi'ských sítí' nebo je?jic)i ochraiiiiých pásem, které se týkají sryt?ycení
stavby, výkopových pi'ací si blízkosti zařízení, komroly nepoškozenosti sítí před zá)iozein,
za5ez1')ecení 21 ochraiiy S[aV21JlClCll Sltl, Z21JlSfelll V'y'kOIXol, l)OClllllllek kl'lZ'elll Síl, SfaVelllStlll

dopi'avy, při pi'ovádění zemi'u'cli prací bude dodržena ČSN 733050 Zemní práce, křížení

kabelíži nnisí být v soíilad?i s ČSN 736005 Prostorová úpi'ava vedení techi'iického vybaveiií,
uvedené v jejich vyiádření:

Brněiiských konmnikací a.s. zn.: 3100-Nov-610/18 ze dne 08.1J .2018,
Bri"iěnské vodáriiy a kanalizace, a.s , z+i.: 721/016623/2018/OBo ze diie 09.08.2018,
TepUren Bi'no, a.s.. zii.: 068666/2018/TB ze dne 02.08.2018.
společnosti E.ON Sei'visi"ií, s.r.o., zii.: B6941-162689]9 ze dne 23.08.2018,

společnosti E.ON Česká repriblika. s.i'.o., zn.: T6779-16273530 ze dne 30.08.2018,

GridServices, S.l'.O.. Zll : 5001771127 ze dne 21.08.20l8.

Policie ČR. Odboru správy
S l)l'a majetk?i Kíajskél'ío ředitelst'v'í poUcíe Jilioinoravského krí3je
5/CJ
č. j.: KRPB-254"- l 65/CJ-2018-0600MN-VOL
ze ílne ')0.03.20l8,

Teclii'iickýclq síí Bíno, akciové společnosti, zn.: 5800/Šim/088 1/ 18 ze dne 03.09 2018,
společiiostí UPC Česká i'ep?iblika. s.i'.o . zasto?ipeii:i společností '[nfoTel Sl)Ol S í.o., Zll.:
18]060/z/cin ze dne 19.12.20l8,

společnosti ČD - Telematika a.s., zii.: 1201813078 ze diie 07.08.20l8.
společnosti Česká teleko+"+t?iíiil,'ační infi'as(íuktura a.S, č. .1.: 687424/18

Ze

dne

09.08.20l8,

společnosti Českíé Racliokoiminikacc a.s.. Zll.' UPTS/OS/ 199494/2018 ze clne 09 08.)OL8.
společnosti T-k4obile Czech Rel?ííiblíc. a.S . č. ?j.: E28844/18 ze dne 06 (')8.2C)19.
!Si/hisa+'ykovy tiníveí'zity č. ?j.: l'í/rU-IS/95960/2C)18/737398/tJVT-l/3495
03.O8.20.l?8.

Ze

í:lnc

(>.j.
.1 MC'BS.'20l9/Ol)':)4752/PL.[.'l

Sll'.
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Účastiík řízení stanovený l:+oclle ust. '; 85 stavebtího ;'.ákona a vyinezeiiý v soíiladu S LISI. ':3 27
odst l l)íSlll. a) zákcína č. 500/2004 sb.. spi'ávr'ího řácki, }} platnéin ziíěiií, je IŘ-"íOS «levelopii'ient

otevřený podílový í'OllCl. Pobřeži"ií 620/3, 186 00 Praliíi; Česká spořitelna, a.s.. Olbí-achtova
1929/62, 140 00 Praha', Stat?itái'iií měSL(') Bri'+o, Doiniíiikíínské náměstí 196/1, 601 67 Bi'no',

Zídovská obec Bi'iio, třída Kpt. Jaroše l 922/3, 602 00 Bt'iio. Teplái ns,,r Brno, a.s., Oki'užní 828/25,
638 00 Bi'no. E.ON Disti'ibuce. a.s., F A. Gersliiei':ai2151/6. 370 0l Ceské Bíide?jovice.

Odůvodiiěiíí

Diie 19.12.2018 podril žadatel, kterýin je IMOS developinent otevi'cný pociílový f'ond, IČO
751600]3, Pobřežní 620/3, 186 00 I)ralía, obhospoí:lařovaiiý společností AMISTA investiční

společiiost, a s , Pobřežiií 6')0/3, 186 00 Praha, zastoi?ípený iia základě plné inoci
žádost o vydání územního
i'ozhodmití o riinístění stavby nazvaíié: ,Polyfuiikční dčiin Kři'cllovická", pozeínek pat'. č. 1547/] ,
1550, i551, k. ú. Staré Brno, obec Briio. Dle přeclložené žádosti se jedi'iá u rnnístění novostavby

polyfunkčnílio objektu, ktei'ý obsahuje plochy I)]'O bydlení, nebytové plochy svobocláren,
obcliodní plochy, ploch?y s tecl'n'íickýin zázeiním a plocliy pi'o pai'kovací stání Uvedeným dneín
bylo zahájeiio úzeinní i"ízeiií.

Jeliko:ž l:»ředložená žádost spolu s přílohaini neobsaliovala požadované náležitosti podle í?tst. F§ 86
OClSf. 1 a 2 SfaVeblllllO Zal<Olla a neposk)'CoVala ClOStafeCl'l')' l)OClklaCl pl'O l)OSOllZen! llaVl'llOVallé
stavby, stavební úřad vyzval žadatele opatřením č. j. MCBS/2CN9/00')1508/PLEA ze clne
06.02.2019 v souladci s us?. § 86 odst 5 stavebního zákoiia, aby odstranil nedostatky l:íodané
žádosti a úzeiniií Ťízeiií v souladu s ?ist. § 86 odst. 5 stavebnílto zákona usnesením č. .i.
MCBS/2019/0021625/PLEA z tébož diie přenišil. Současně tíinto usneseníin ?irčil poclle hist.

§ 39 odst. J spi-áviiího řádu, přiměřeno?i ]luoít?i k provedení úkonu (odsti'anění nedostatkčí l:+odané
žádosti CIO 31.05.20l9), protože ji nestanoví zákon 21 je toho zapotřebí. Určeí'íím Ihíoíty není
ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Dále upozornil žaclatele, že l:íokud nebude
:žádost sre stanoveiié ?hčítě a hivedenéin i'ozsahu dopliiěiia, buí:le úzeinní řízení ve výše uvedeí'íé
věci v souladhi s ust. § 66 odst. 1 l)íSm. cč správiiího řádu zastaveno.

Žadatel dne 27.05.2019 doplnil požadovai'ié náležitosti a stavební úřad po opětovném
přezkouináiií žádosti a shroí'i'íážděných podkladioi oznámil opatřeníin č. j.
MCBS/2019/0091768/PLEA dne 30.05.20l9 účastríkčiin i'ízení a í?lotčeným orgáníoím zal'iájení

úzeinního řízení o uinístění předinetné stavby :?l so?ičasiiě nařídil podle ust. F: 87 odst. 1
stavebiiíbo zákona ústiií jednái'ií s tei-inínem konání «lne 03.07.20l9. Citovanýín opatřeníín

?ipozornil dotče.né orgány a účastníky řízení, že závazná staíioviska a iiáinitky, popřípade díoíkazy
inol'iou uplatnit iiejpozději při ústním ?jediiání, jiiiak k nii'ií nebude přilílédnuto. Okí'ul'í účastníkí::í
úzeinního řízení byl blíže specifikováii si rozdělovníku oznámení.
Dnc 18.06.2019 obdržel stavební úřad vyjádření k úzeinnímu řízení od sl?íolečnosti Arcona

Capital Ceiiti'al Europeaíi Pi'opei'ties, a.s., Politickýcli vězňů 912/10. l 10 00 Pralía, tj. vlastníka
pozemku par. č. 1524 jehož soričástí je stavba s č. I?). 90; pozen'íki?i paí č. 1525', par. č. 1526/2
jehož so?ičástí je stavba bez č. l)./č e., vše k. ú. Stai'é Brno, obec Brno, jehož obsaheín byly

požadavky, kteié sc týkaly zpčisoliu pi:ov;"ídění' stavby. Ústní ?jediic'uii' pi'oběhlo v zasedací
inístiiosti staveLinílío i:ířad?i 0 pi'ioiběhti 21 výsledku .iednání byl sepsán l?+í:otokol. Námitky
úč:isttiíkioi řízení iiebyly ?iplamčny. Na základě pi'ioil»ělm ústního jednáiií iiavi-hl žadatel

účastiiíkům i'í'zení, t?j

spolíivl=ísLiiíci pozemku par. č. 1553, ?jeliož sohičástí ?je stavl»a bez č. l)./č.
c.. pozemk?i paí. č. 15?':i4/ů, l 554/3 a 1556/9. vše k. ú. Staré Bi'iio. ol:'+cc Bi'no, pokračovat d;'íle
v ?je«liiáiií ohleclnč otázky založení objekl:ci, napojeiií na je)ich neinovmíst, atcl. iniíno stavební'
úřad a úvéi:y jednání oziióinit dtí 30 clnči stavebi'iíimi úřadu. :Žadatel tak učinil podáí"íím ílne
07 (')8.2019 předloženíin docatki?i č. l ke směnné 5inlouvě i?izavřeiié s výše uveclenýíni účastní'ky
řízení .lelikož bylo i?ikončeiio í:lokazovúiií }l pi'ojecln:?ivciiičm i'ízei'í, síavcbní úřad v souhtdu s ust.
% 36 oí?lst 3 spt-ávtího řáí:lu sděleníin I:)OCI č -1. h/íCBS/2019/Ol3156ů/l-'LEA Ze dne 08.C)8.JOl9

C.j. MCBS/20l9/009-1752/t'l..E.A

Sll'.
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stanos-il Il'ííoíti.í I?)l'(") účasaníky řízcíií kí-yjádření se kpoí:Ikícií:ičim rozhodnutí slíroinóžděnýin
v l?írojecli'iávané veci ve spíse stavebního úřaí:lu. K podkladčim roz.líodnwí se účashiíci i"ízení
iievyjádřili. Vcškei-á l:+odání, záznamy o iiahlížeiií, protokoly. op:itřeiíí. pi'ocesní rozliodimtí a
dalši í?íkon).a vpl'eClmeLílein ř'lZelll .lSOLl Clll'C'lllOIO,o'lCk}' Seřazen:," žl ZaZílalllelláll)' VSeZll21lllLl
doklaclčí spisri. Po ?iplynutí stanoveiié Ihčity l)l'O účastiiíky i"ízeiií iia vyj;"iclření se ]<e

shrornážděiiýin podkladčiin vydal stavebíií úi"acl i'ozlioclnutí sí prqjeclnávané věci.

Požaclavky vlastníkíůi so?isednícli i'iemovitostí, ktci'é byiy součástí vyj:íclí'ení či sinluvního vztahu,
neL»yly zal'írnuty clo po«hníiiek úzeinnílio rozíiodnutí, nebot' se týka?jí realizace stavby a bt+dou

Zapl'aCOVall')" CIO l)]'O?lekfOl'ae CIOkuínenťace V Cl21lSlll] Sflll)1l1.

Žádost o vydáiií rozhodi'uití byla stavebníkem doložeiia i'iásleílujícími závaziiýini staiiovisky,
stanov+sky a vyjadřeini'ín.' OdbOí'tí paina"tkove l)eCe Magistratu meSta Brna c. 3.

MMB/030L 192/2018/P/zs ze dne l I.l2.20lS', Oí:lboi'u clopravy lí maje.tku ÚMC města Bi'na.

Bi'iio-střed ze clne 01.10 2018 I:)OCI č j. A/íCBS/201 8/0167026/SUKA/I K?rajské hygienické stanice
Jihomoravskélio ki-aje l)OCI č. j. KHSJM 58974/2018/BM/HOK ze cliie 09.11.20l8; Hasičského
záchrannélio sboi'u Jíliomoi-avského ki-aje esr. č. HSBM-73-l-2036/]-OPST-20]8 ze dne
06.il .2018; Oclboi'u územní'ho plánování a rozvo?je Magistrátu iněsta Brna, Ze í:lne 04.02.20l9
I:)OCI č. .i. MMB/0301493/20]8/Zvd; Odboi'ci vOClllíllO 21 Lesrího liospodářstyí a z.eměclělst'ví,
O«lclíšlení státní spi'ávy vodního hospodái'ství A/íagistrátu iněstc'í Brna l)OCI č. .i.
MlVíB/0228755/2019 clne 04.06.2019 a č. -i. MMB/0205905/2019 zc dne 20.05.20l9; Odbor?i
životního prostředí Magisti'átu města Brna č. j. MMB/0296984/201 8/AK ze diie 21.08.2018 a č.
j. M1S4B/0302í84/2018/MIDA ze dne 23.07.20l8', Odbom kanceláře starosty a vnějších vztahčí

ÚIVK: města Bl'll21, Brno-stí'ed, pracoviště ki'izovélio řízení l)OCI č. j. MCBS/20 19/00323 1 1/ZRUL

ze diic 25.02.20l9, Odboru investičríl'io Magistrátu mesta Briia č. j. MMB/03 16 ] 28/20 18 ze dne
27.08.2018; Povoclí Moravy, 5.1). Bi-iiěnských komuiiikací a.s.', Brněiiských vodáren 21 kana]izací,
a S.; Tepléi'en Bl'llO, a.s.; Technickýclí sítí Bt'no, akciové společnosti; společnosti E.ON Servisní,

s.r.o. a E.ON Česká republika, s.i'.o.; Gi-idServices, s.r.o.; Policie ČR, Odbor?i správy majetk?i
Krajského ředitelství policie Jihomoravského ki'aje; T-Mobile Czecl'i Republic, a.s.', UPC České

republika, s.r.o.; ČD-Telematika a.s.', Českých-Radiokoiminikací a.s.;-České tele]<oiminikační

Illfl'aSfl'Llkfu['} a.s.', í'l4asaL'Yl<oV}y IllllVel'ZlC')",

Pi'o l:íředinětnou stavbu bylo vydáno rozhodimtí povoJerí odstranění stavby ze clne 75.03.20.l9
č. j. MCBS/20] 8/0150698/KALJ, které nabylo prásrní moci 13.04.2019', rozhodnutí o povoleiií
sjezdu ze diie 18.02.20l9 pod č. j. MCBS/2019/0028054/ADAM, které iiaby)o právní inoci dne

09.03.2018, Oclboi' dopravy a majetk?i, Oddělení dopravy Úřadí?'i městské části města Bma, Brno-

střed vydal rozhodi'uití o zvláštiqíin užívání komunikace pro uložení sítí pod č.j.
MCBS/2019/003 1839/POLL diie 22.02.2(] 9, které naLíylo prásiní inoci dne 16.03.")019; sohihlas
podle rist. § 17 odst. l písm. c) voctníl-io zákona č. .i. MMB/0088200/2019 ze dne '?3.05.20l9
sryd:,mý Odboi'em vodiiího a lesního hospo«lářství él zemědělství Magistrátu města Brna; souhlas
s pokácei"+íin poclle ?ist. FSH 8 odst. 6 zákoiia o ocliraiie: přírody č. j. MCBS/20 19/0061309/PRU.'T zc
dne 10.04.2019 vydaný Odborem životiiího prostřeclí Úi'adti městské části iněst:'í B+'na, Bi'iioStřed.

Dále bylo kžádosti doloženo sdělení OdLioí'u dopravy Magistí'átu města Bma č. .i.
IVíMB/0297043/2018 ze dne 23.07.20l8', vy?iácH'ení Majetkovélio odboi'u Magisti'át?i města Bi'iia
č. j MMB/0461434/2018 ze dne 14. ]2.2018 včetně soíihlasu n.?t situačníin výkrcsc a dol?ílněni'
l)OCI č .i. MMB/0126494/2019 ze dne 15.04.20l9', so?ililas Zidovské obce B+no, tj vlastníka
pozcmkíoi. na ktei'ých bi?+de íii'iiístčna l:+ai'ovoclní pří'l-ío)ka ctle usl. F3 ]8=4a stayebníl'io zákona.
vyjáclí'eni' Odtxíí'i?i spr;ívy inajetlai Magísti':íti?i města Bi'na č. jJ MIVIB/843Rů/2019 ze cli'ie

21.0') 2019: vyjádí'ení OdLioi'u inveslični'ho a slxí3ívy bcidov ÚMČ +něs(c"í T-ii'iia, B+no-stí'ecl č. ?j
b4CBS/2018/0178249 Ze dne 18.lO.20l8.

Sinlouvy: si'itěiiná smlouva č. 6318045117 rizcívřená se SMB: smloí?íva ('l si-i-ilt-uivě ťll?lCl(')LlCí o
zřízcní služ.chností cv. č 5619070599 včetiiě í:loílalki?t č l íizavřei'iá l:+í'osí?i"ecliiictvíi'ii Oclboi-u

C'.j. MC:[3S/2C)19/í)l')94i52/PL.E.il

Sli'.
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+nvcstičiiího l'y4agístrát?i mč:sta Brii:i. Do«latek č l smloiis?> o siněi-íě neinovitýcl-i vě?cr ie «li'ie

11 0l .2019 íizavřciiý inezi žadatelem, I

ne O'5.08.2019.

Další doložená vyjádřeiií: Dopiavního podniku iněsta Bí'na. a.s.: h/fii'iistei'stva obi'aiiy ČR, Sekce
íiakládání s majetkem, odbor oclirany úzeinríích zájinioi: Vodaíone Czecli Repi?iblic a.s.; itselí'
S l'.o.: SMART COIIII). a.s.: NIPI bezbai'iéi'ové prostře«lí. 0.1).S .

Okruh účttstiílcíoí úzeinního řízení byl stanoven sr soíiladu s rist. % 85 odst. ] a 2 stavebního
ZákOl]a. Pl'l V)"llleZOV21lll O.kíťlllll LlCaSfl'íl<II LlZellll'illlO l'iZelll CtOSpC'- StaVe51ll tlřaCl k Z21Vel-u, že V
d;?uíém případě toto právní postavení pi'íshiší podlc ust. 'f@ 85 odsl. l písm. a) stavebního zákona
žadateli, tj. JMOS developinent otevi'ený podílovÝ fond, Pobřežní 620/3, ] 86 00 Pi'alia, dle rist.

'f§ 85 odst. l l)íSlll. b) staí='ebnílio zákona obci, iia jí.;jímž úzeiní má být )2ožadovaný z;íměr
ciskíitečněi-í. tj. statutái'ní mtšsto Brno. zasiocipené stai'ostoí?i Měsíské části měst=i Briia, Brní?"+-střed.

Dle ust. ':§ 85 odst. 2 l)íSlll a) stavebiiílio zákoiia vlastníkovi pozeinku nebo stavby, na kterýcl'i
l?lla 57f l)OZ'aClOVall')' Zanlel' tlSkutCCnell, f?l. StafLlfal'lll I]leSfO Bl'llO, ZaSfOul)ellé Ma.lefkOV)"Ill
odborem Magistrátu mčsta Brna, Malinovskélio náíněsti' 3. 601 67 13rno - vlastník pozeinků paí.
č. 1382/], 1544, í528/4, 1548/3, 1549/a). k. ú. Stm'é Brno, obec Briio; Židovská obec Brno, tí'ída
Kl:+t. hroše ] 92')/3, 602 00 I-Iriio - vlastník pozeinkči IXll' č. J 527/19, 1 527/13, l 527/ 14, 1527/15,
1527/16, 1527/17. 1597/IS, 1527/19, 1527/20, k. ú Slaré Br+io, obec Briio, í?lále íoinu. kdo m;S

jiné věcné právo ]< dotčeiiéinu pozeink?i. 3j. Česk:"í spořitelna, a.s.. Olbraclitova 1929/62, 140 00
Pral'ia a vlastníci clopravní a tecliiiické iiifrastrukmry - Tepláriiy 13i-no, a.s., Oki'rižrrí 828/25, 63S
00 Bl'llO', statutáriií iněsto Briio zasto?ipeiié Magistrátein města Brna Oclboi'em investičním,
I<.oí?rnicova 949/67, 601 67 Brno, statutái'iií iněsto Briio zasto?ipené Brněiiskými i<oin?inikacemi
a.S., Reniieská třícla 787/ la, 639 00 Bi'iio', E.ON Disti-ilxice, a.S.. F. A. Gerstiiet'a 2151/6, 370 0l

Ceské Budě?jovice. Dle hist. § 85 odst. 2 I:)íSlll b) stavebního zákoiia osotáin, jejicliž vlastnické
právo nebo jiné srécné právo k so?isedníin stavbáin anebo socisediiíin pozeinkčim, nebo stavbáin

na nich nuTze být úzei-iíním rozhodiuítím příino dotčeno, tj.

ť spoluvlastníci pozemku par. č. 1553,

jeliož soričástí je stavba bez č. l)./č. e., pozeink?i p.»r. č. I 554/2, 1554/3 a ] 556/2, vše k. ú. Staré
Bíno, obec Briio', Al'COll21 Capital Ceiitral Eui'opean Properties, a.s., Politických vězňioi 912/10,
110 00 Prali:i - vlastník pozeinku l)21r. č. 1524, jehož soričástí je stavba s č. p. 90, pozeinkri par č.
1525 a pozeinl<u par. č. 1526/2, jeliož so?ičástíje stavL»a bez č. l)./č. e., vše k. ú. S?aré Brno, obec
Briio', stamtái:ní město Brno, Dominikánské náiněstí l 96/ 1 , 602 00 Bmo - vlastník pozemku pai'.
č. 1 552/ i , l 552/2, k. ú. Stai'é Briio, obec Brno a vlastríci teclinické inf"í'astrukthiry - GridSei'vices,
s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno', ČD - Tele+natika a.s., Periierova 2819/2a, 130 00 Pi'alia;

Česká telekoinunikační infrastrukt?iía a. s., Olšaiiská 2681/6, 130 00 Praha', České
Racliokoiní?mikace a.s.. Skokaiiská 2117/1, 169 00 Pi'aha', ?iifoTel. spol. s r. o., Novolíšeňská
2678/18, 628 00 Brno', Ki'qjské ředitelství polície .Jihomoravskélio kr;:5jc, Odclělení sprásry

nemovitého majetku, Kouiiicova 681/24, 609 00 Bi'no', Masarykova ?miverzita, Ústav výpočetní
techniky, Z,erotíiiovo iiá.ínéstí 617/9, 602 00 Briio', T-IS/íobile Czech Rep?iblic 21.S., Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha', UPC Česká í'epublíka, S.l'.O.. Závišova 502/5, 140 00 Praha
Stavební úřad v úzeinníin řízeiií přezkouinává žádost podle iist. ES? 90 stavebiiího zákoiia. Tecly
zda je záměi- žaclatcle v scxilacl?i:

21) Sl)OZadaVk7 Sfa'í"e51lll]O ZákOlla a ?)ellO l)l'OVaCleClCll l)l'a'í'lllCll pi'edp.is?oi. ZeJlllella
s obecnýini pozadavl<y na vycižív::íiií území,
b) s požadavky na veře,jnoíi dopi'avní nebo fechnickou infrasti-cil<t?iríi k í'iiožiiosti a zpioisobu
napojení nebo podinínkám «lotčenýcli ochi aniiýcli a I»ezpečnostni'ch páset'ii.
C) Sl:)OZ'21Cl21VkY ZVlašlllíCll l)l'21VllíCll pí"edl?)íSloí 2! Se '%.aVaZll)'Illl SfallOVíSk)í, IX)l)ííl)aCle
s i'ozliodmitíini dotčeíiých oigánči poclle zvláštnícli pi:'ívni'ch 1,»ředpísči i'ieLio s(avebního
z;iko+'ia. popřípadě s výsleclkeii'i řa"eni' i'oz.poíioi.

c.?. MC-135/2019/IX)Q?751/Pl.J'..A

Sll'. l (')

aCl a.), c.) SUIVL)a ?le LlllllSLěllšl Ižlk, že tllll(')žllu?le .le.ll 11211)O?p'lll Ilcl StáVcl.llCl Sl[e leClllllCke
Iníl'aSťl'tlklLll"i" a l)OZellllll kOllllllllk21Ce 21 unlOZllLlJe I:)l'lSLlll) l)OZ'al'lll íCCllllll'C:)" S" SOlllaClLl S tlSf. " 23
odst. l vyl'ilášky č. 501/2006 sb., o obecných l:»ožadavcícl'i na využívání úzeiní. v platnéín znění
(íclóle jen vyl-ilášky o v5iu'zísiáíií úzeirí). Stavba iuii je?jí čás( nepřesalm?je na sousediií pozemky
v sorilad?i s ?ist. !:? 23 vyhlášky o vycižíváiií území. Navi'žeiiý objekt b?ide součástí blokové
stí'?iktury zústavby, odstupy ínezi stavbainí Ixidori umoži"íovat úí:lržbu staveb a užíváiií prostoi'u
inezi stavbaini pro techiiická či jiná vybavenr a čii'ínosti. iiapi". teclinickou in'l'i'asti'uktuiu. Stavtiii
Illa take Za?llšfellý l)Otl'ebll,"' }XlCel OdS[aVll7Cll a pal'kOVaClCll Sfalll S' l-OZSallll l)OZaClaVklol l)l'íSlušlle

ČSN 7361 10 'Píojektovai'ií ínístních koinunikací 21 ČSN 736058 Hromadiié gmráže. Požadavky sia

denní osvětlení a prosluněi'ií iiavržené budovy splňhijí veškeré požadavky vylqlášl<y č. 968/2009
Sb, o tectnqických požadavcích na stavby, sr platném Zllěllí, byla doložena studie deiiiiíl'ío
osvětlení a proslui'íčaní zpracovaná ?iig. Petrein Novotným - Liglit servis 20.03.9019. Stavba
nebude íni't iiegativní «topad na zastíiiění okolní zástavby, byla doložeiia st?idie zastíněiií
st;ívajících blízkýcl'í objektíoí zpí'acovaná Ing. Peti'ein Novotnýin - Light servis 20.03.2019.
Dok?iinei'nace je vypracováiia v soulaclu s vyhláško?i č. 398/2009 Sb. o obeciiých technických
požadavcích zabezpeč?ijících bezbariérové u:žísr:ní staveb, vplatnéin zněiií - doloženo
stanovisko NIPI bezbai'iérové pi'ostředí, 0.1).S.. Stavba vyliov?ije i z hlecliska pozái'ní bezpečiiosti.
Přílohohi PD je požáriiě bezpečiiostní řešení. Požóriií L»ezpečnost dokládá také kladné závazné
stanovisko Hasičského zácl'íí'anného sboru JinK s ev. č. HSBM-73-1-2036/ l-OPST-2018 zc dne

06. lL20l8. Pro poso?izení požadavkioi z lilediska životiiího prosti'cdí sloriží stanovisko OdLioru
žiyotnílio prosti'e«lí Magisti'átu města Bi-iia č. j. Ř4MB/0296984/20 18/AK ze diie 21 .08.2018 a č.
?j. Ml'í4B/0302]84/2018/MIDA ze diie 23.07.20l8, zlilediska oclirany povrcliovýcb a
podzemiiícli vod vyjádření Odbom vodi-iího a lesinalqo liospodái'ství a zemědělství, Magistrát?i
+něsta Brna č j. MMB/0228755/2019 ze dne 04.06.2019 a č. -i. MMB/0205905/2019 ze diie
20.05.2019, zblediska státní painátkové péče závazné staiiovisko Odborci painátkové l:íéče
Magistrám iněsta Brna č. j. MA/IB/030]192/2018/P/zs Ze clne 11.12.20]8, zhlediska
l"iygieníckých závazné stanovisko Krajské hygieiiické staiiice Jink č. -i. KHSJM
58924/2018/BM/I-IOK ze cliie 09.1].2018. Rešené území je inimo vyinezeno?i aktivní Zóllll
záplavové oblasti, podléhá však s[aiiovenéinu pásimi záplavovélío úzei'iií, a proto byl vyctái"i
so?ihlas podle ?ist. !' 17 vodnílio zákona Odborem vodního a lesn.ího liospodái'ství 21 zemědělství,
Magistrám iněsta Bi-iia č. .i. MMB/0088200/2019 dne 23.05.2019. B?ide zacliována kválita
prostředí (navrhovaný objekt je umístěii v so?iladu se stávající zástavbou), jak poso?idil dotčený
orgán úzeinmlío plánování v sohihlasíiéi-ii závazném stai'iovisku vydaném Odborein územníbo
plánování a rozvoje Magistrátu iněsta Bi'iia dne 04.02.2019 l)OCI č. ?j. MMB/030 1493/20 1 8/Zvd.
Na základě výše avedeného posoi-izení stavební úřad uvádí, že iiavrhovaná stavba je
iíavržena v souladu se stavebiiíin zákoiíein a jelio prováděcími právníini předpisy, zejména
s požadavky iia vyiižívání úzeiní a dále je v soriladri s požadavky zvláštnícli právnícb
pře«:?písů a se závaznýini staiiovisky, popřípadě s i-ozhodmitími dotčených orgáiiů podle
zvláštnídí práviiích předliisů nebo stavetmího zákona, popřípadě s výsledkein řeŠení
rOZl)Orů.

a«l b) Polyf?ii'ikční ob.iekt budc i'iapojen novými přípojkaini srody, kaiializace, NN, l'iorkovoclu a
slabopi'oudíi. K navi-zenérnii řešení napojení vydali vlasfníci inženýrských a fecliiiických sítí ssr5
staiioviska, ktei'á jsori součástí žádosti o úzeinní iozhodmití stavby a jejich podmínky jsou
zapracovány CIO předlo:žc+ié pi'ojek(ové clokuineiifacc. Z hleclisí<a napojení sítí ?je stavba v so?ilad?i
s poža«lavky iia techiiickou infi'astru]<tuui Z hlecliska dopravní infi'astt'i?íktriry bcide objekt
napojeii í'ia stáva,jící cilici Křícllovickou. bylo vydáno rozbodíuítí' povolení sjezdu č. j.

MCBS/201 9/0028054/AD Ahii dne 18.09 2019, ktci-é nabylo právní inoci dne 09.03.20l9. ŽácloÁt
byla dále podložena vy?jádi"cním spi'ávce konmiiikace Brněnských komunikací, a.s zit: 3]00-

Nov-610/18 ze clne 08.1 I 2018. Výpočet potřet»nýcli parkovacícli iníst byl provedeíi dle ČSN
7361 [0 v čásii B.4 soulu'nnč tcclinícké z.pi'óvy B Potřebnó pai'kovací stóni' v počCu 5-] síííin' ?jsou
Sl)Illell21 IlaVl'Z'ellýlll í"ešellíl'll.

L')le '15'S'e iiveí:leiiehe ii.avi"hovai'iaa S[:ll'ba Sl)Il'lllJ('. l)OZ'adaVk)' I?ÁI l'e'l-ejllOll C'lOl)laaVllí a
tCCilll1Ck(Ti?l lilí'la21Sít'Llkflllli

C..1. íVlC'.BS/'2í)l')/0í)!)47 52/PLE.'l

síi'. l I

Dle íist F§ 4 o«lst. 2 sCavebíii'l'io zákona iozho«loval stavební úřad si souladu sezávaziiýini
staiiovis]<y a staiiovisky í:lotčeiiých orgánči. Podmííiky obsažeiié v závaznýcli staiioviscích byly
zahmuty CIO poí?lmínek úzcinnílio i'ozho«limtí. Stavba vyl'iovíi.ie obeciiým teclmickýin
požaclavkčiín 1121 výStavbri stanoveným vyliláško?i č 501/2006 sb., o obecnýcli požaclavcícli iia
vyu:žíváiií úzeiní, si platnén"i znění, vyhláško?i č 268/2009 Sb, o techiiickýcli po;'.adavcícii iia
stavby, v platnéin ziiěiií 21 vylilúškoii č. 39S/2009 sb., o obecných technickýcli požaclavcícli
zabezpeč?i?jících bezbariéroiíé u'zívání staveb (cUle jen vyhláška č. 398/')009 SL». ).
SfaVe'Jlll Ilí"aCI Ila Zákl21Cle V'}še uVe(:leinellO l)OSOllZelll kOllSíatllJe, Ze IlaVl'Zella Sf21Vba Je S' SOtll21Clll
S 1.)(')ZaCl21Vk')' Sl:aVC)l)111110 Zal(Olla 21 JellO l)I'OVaCleClCll })l'2íVlllCll l)l'eCll)l'SLol, S 05eCll7ml ])OZadaVi(?)" Ila
využívání území, pro stavbu bude srs,rbudosráno iiapojeiií na veře?jnoí?í «lopi'avní a technicko?i
iiifrasti'u]<mru, je v souladu se staíiovisky dotčenýclt orgámoi poclle zvláštnícl'í práviiícli předpisči,
2{ I:ll'OtO Je })řllXlSOlá.

Poí:Ile scliváleného Územiiílio plánu měsla Bma (dále jeii ÚPinB) jelio závazné částí, Vylílášl<y
statutái'iiílio iněsta Bi'na č. 2/2004, v platnéin ziiěiií, jc stavba iiavi-žeiia v plochách stavebi-iích
návrliových pro bydleiií s bližšíin určením fíinkce všeoLieciiélio bycllení - BO Na základe
vyclaíiého souhlasnélio závaznélio stanoviska ocll?"íoi'u úzenm?ílio l:»lánování ze diie 04.02.2019
č. -i. MMB/030 1493/20 1 8/Zvd, stavebiií úřad koiistatuje, že navrl'iovaná stavba íiezinění stáva?j.i'cí
účel a iiiteiizit?i vyuzití úzeiní, není v rozporu se záměry úzeinnílio pláiiování v dotčenéin úzeiní,

je sr soriladi?i se scliváleno?i úzeiniiě plóiiovací clokaimentací - ÚPinB, a pi'oto je přípustná.

Stavební úí'ad na záklactě pt'ovedeného posoiizeiií neshleclal dčivocty, které I?íy bránily bunístění
stavby, pi'oto í'ozliodl, jak je uveďeiio sie výroku rozhodimtí.

Toío územní rozhodmití platí 2 roky ode diie, kdy iiabude právnr inoci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této Iličitě bude podána žádost o stavební povolení.
Po?ičení o odvoláxií

Proti toimito rozliodiuití moho?i podat účastníci řízeiií podle i?+st. § 81 odst. 1 správního řáclu
odvolání do 15 cliiioi ode dne ?jelio doručení k Odbor?i úzeinního a stavebiiilio řízení Magistrátu

iněsta Brna, Maliiiovskélio náiněstí 3, 601 67 Brno, podáním 1l5ille:l1Ým prostředníctvím Úřadu

iněstské části iněsta Briia, Bi'iio-střed, Stavebiúo úřad?i, Doiniiiikáiiská 2, pracoviště h4ěiiínská
4, 601 92 Brno. Rozlioctnutí je oznáineno účastníkču'i"i domčením stejnopisu píseimiého
vyhotovení CIO vlastnícli rukohi nebo prostřediiictvíi'íí veře?jné datové sítě í:lo datové scliránky.
Llíčita pro poclání o«lvolání začíná běžet diiein nás]eclujícíin po doručení píseinnélio vyhotovení
i'ozliodnutí, i'iebo iiejpozději po ulAynutí desátélio dne ode dne, kdy bylo iiedomčei"ié a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvedimtí iiebo dorhičeiio do datové scl-iráiiky Odvolání intisí ínít
ná]e;'.itosti poclle ?ist. § 82 odst. 2 spi'ávníl'io řád?i a musí být pocláno sr potřebnéin počtu
stejiiopisi:'i tak, aby kažclý účastiiík obdržel l)O jednoin a jeden zčistal správníimi orgánu. Vč21S
podaiié a příp?ist+ié odvoláiií pi'oti toi'rnito rozliodi-uití iná podle ?ist. E> 85 0CIS( l správiíího í'ádí?t
odkladíiý účinek.

liig ]si<t%a (-{l>Svková

a iS)pl r,
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' <!"lli(áriSlí"? ,-"a

vecloíicí
Stavcbíiíhci úřachi

sr z. Ing. Helena Škmohlíclová

C.j. MCBS/211 IQ/íX)'-)4752/PLEA

Sll'. 12

Správní popla(ek byl vyiněřeii podle položky č. ] 7, Lxxl l , l-)íSlll. e) a IJ) zúkona č 634/2004 sb.,
o spi'ávnícli poplatcích. v platném znění. sr celkové vý.ši 2J 000,- Kč.

Příloha

O)věřená graficka p'íloliii jc hiložei'ía 1121 stavcbiiíi'ii úřacle a l)O nabytí právní moci rozhodnutí bude
1:)í"edaxla zadate]i.

Dor?iČí se
icrciatel

IMOS development otevřený podílový ['oncl, Pobře;zní 620/3, 186 00 Praha obliospodařovaný
společností AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežiií 620/3, 186 00 Praha zastoupen
1.

obec, na jejíinž ú:emí má být poýctdovaný záměr uskutečiiěn
2. Statutární iněsto Brno zasto?iper+é starostou iněstské části města Brna, Brno-střed,
Doininikánská 2. 601 92 Brno

účastiaúci i=ízeiií dle i.rst. 5,S 85 oclsl. 2 písin. tr ) sdavebmlro z,ákoiict ( vlastiiíci po3enyků a staveb. na
kterýcli má být požctdo»ictný z,áiir uskuíečiiěn cr subjekty sjiii.«5mi «iěcn,s5mi pr-cnoy /( rěmto
poz.einlao.un )

'3. Česká spořitelna, a.S., Olbrachtova I 929/62, 140 00 Praha
4. Stat?itární iněsto zastoi?ipené Magistrátein iněsta Brna, Majetkovýin odboi'ein. Malinovského
náměstí 624/3, 601 67 Bi-no

-'5. židovská obec Bi'no, třída Kpt. Jaroše l 92")/3, 602 00 Bi'iio
6. Teplárny Brno, a.s., Ol<ružní 828/25, 638 00 Brno
7. Ř4agistrát iněst:'i Bi'na, Oí:lbor iiivestičiií, Ko?inicova 949/6 /, 601 67 Bi'no
8. Brněnské koimaiiikace a.s., Reimeská třícla 787/ la, 639 00 Brno

9. E.ON Distt'ibuce, a.s., F. A. Gei'stnei'a 215 l/6, 370 0l České Bu«lějovice
účtr.smíci podle 5?': t"5 od.';t. 2 písin. I) ) str?rvebnrlro zc?]<omr (osobs' s »'lasmicl<.sím nebo jin,s'ní »iěcn.í5m
prá»oein j< sousedriínr poz,eryrl<ioun a .'<tavbt?urí doíčeír.s'in vli»'enr z,ónrěr'+r )
ló.
ll V
12. ,Ai'cona Capital Ceiiti'al I-E?impean Pí'opcí tíes, a s.. Politických vězňiůi 91 9/l C). l 10 ('10 Praha
l3. Gii«lSei vices. " l (1., Plyí'iáre+isltíí 499/l . 60'2 00 Bi'no
14 ČD - Telemalíka a.s.. Peí'nei'ovcí 2819/2a, 130 00 l)t'aha

('.?.
.1 ňalCBS!21)l 9/IX)9-i752/l'Ll-:A

Sll'. I -'í

15. Česká telekoiminikační ii'il'i'asti ?ikíuí'a a S.. Olšaiiskú 2681/6. l 30 00 Pi'aha
16. C eské Radiokoim'+nikace a.s.. Skokai'iskú 21 I7/l . 169 00 l)i'al'ia

17 Int'oTel. Sl)Ol. S1. O.. Novolí:šeňskó 2678/18. 628 00 Bi'iio

18. Krajské ředítclství policíe Jiliomoravského kraje, Oí:lclělení správy iieinovitého ínajetku,
Kocinicova 687/24, 602 00 Bl'll(')

19 Masai'ykova uiiiverzita, Ústasi výpočetiií tecliniky, Žerotínovo náměsí 61 7/9, 602 00 Brno
20 T-Mobile Czecli Republic a.s., Toiníčkov;?í 2144/1. 148 00 Pí'aha

2] . UPC Česká rel?íublika, s.r.o., Závišova 50"/5, 140 00 Pi'aha
Na vědomí

22. AMISTA ííivestiční společnost, a.s.. Pobřežní 620/3, 186 00 Pí aha
23. Stamtái-ní íněsto Brno, městská část Bi'no-střecl, Odboi' iiivestiční' a správy bytových domči,
Doiniiíikáiiskó ')64/2, 601 96 Bi'i»o

24. Magistrát íněst:t Brna, Odboi' spi'ávy +nc3jetku. I-Iusova I 64/3. 601 67 T)l'llO
25. Úřad iněstské části iněsta Brna, Briio-st'ed, Odboi' dopravy a majetk?i, O«ldělení «lopravy,
Měnínská 4, 601 92 Brno

26. Bi'něiiské vo«?lát'n>i a kanalizace, a.S., Pisát'ecká 555/l a, 603 00 Bí'no
27 Povoclí Moi'avy, S. l)., Dřevařská 932/l 1, 602 00 Brno
28. Tecliiiické sítě Bi'no, a.s., Barvířská 822/5, 6(a) 00 Brno

Dotěené orgáiiy

29. Hasičsk'; záchranný sbor Jilíomoravskélio ki'aje, Štefánikova l 03/3 9, 602 00 Brno
30. Kra?jská liygienická stai-iice Jilioi-iqorayískélio kra?je se sídlein v Brně, .leřábkova l 84ll4,
602 00 Bn'lO

31. Magistrát iněsta Briia, Odl?íoi' painátkové péče, Malinovského náíněstí 624/3, 601 67 Brno
32. Magisti-át města Briia, Odbor úzeinního plánování a rozvo?je, Kounicova 949/61, 60] 67 Bí'no
33 Magisti:át iněsta Bi'iia, Odbor voclnílio 21 lesnílio liospodářství a zeměclělství, Kounicova
949/61, 601 67 Brno

34. Magistrát města Brna, Oclbor životního prostí'edí, Kormicova 949/61, 601 67 Br+'ío
35. Stamt;'íi'ní iněsto Briio, iněstská část Briio-střed, Odboi' Kancelář stat'osty a viiějšící'í vztaltíůí,
la'ižové řízení, Dominikáiiská 264/2, 601 69 Brno

36. Úřad iněstské části iněsta Brna, Briio-střed, Odbor životiiího prostřeclí, Měníiiská 4,
601 92 Brno

Dále obdrží

37. právník. zde
38. evidence UR, zcle

39. opi'ávněná úřední osoba
40. spis

