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Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 04.08.2021
Vážený pane profesore,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 04.08.2021 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“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata a
posouzena.
Ve své žádosti jste žádal následující informace:
1) Zda-li na pozemku p.č. 1587, jehož součástí je stavba č.p. 435, vše k.ú. Stránice bylo vaším
stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o změně dokončené stavby v období 2016 – červen 2021.
2) V případě pravomocného rozhodnutí o změny dokončené stavby, žádám o zaslání kopie
pravomocného rozhodnutí.
3) Zda-li na pozemku p.č. 1588 k.ú. Stránice bylo v období 2016 – červen 2021 vydáno rozhodnutí
o umístění a provedení stavby podléhající režimu stavebního zákona.
4) Zda-li na pozemku p.č. 1588 k.ú. Stránice bylo v období 2016 – červen 2021 vydáno opatření
stavebního úřadu s umístěním či povolením stavby podléhající režimu stavebního zákona.
5) Jestliže byla vydána rozhodnutí či opatření pod bodem 3) a 4) této žádosti, žádám o zaslání kopie
takových rozhodnutí či opatření.
6) Žádám o zaslání kopie rozhodnutí vašeho stavebního úřadu vedené pod č.j. SÚBS-2018/0206615
ze dne 17.12.2018.
7) Žádám o sdělení, zda-li vlastník pozemku p.č. 1587, jehož součástí je stavba č.p. 435 a pozemku
p.č. 1588, vše k.ú. Stránice, podal vašemu stavebnímu úřadu žádost o umístění stavby, žádost o
povolení stavby, žádost o změnu dokončené stavby č.p. 435, žádost o vydání územního souhlasu,
ohlášení stavby, vše týkající se stavby č.p. 435, stavebních úprav, a to v období 2016 — červen
2021. A současně žádám o sdělení čísel jednacích, pod kterým byla taková podání vedena.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti o informace jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ
BS, který poskytl následující informace a Vámi požadované dokumenty.
Dne 29.08.2018 obdržel ÚMČ BS, Stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) ohlášení stavebníka,
které bylo zaevidováno pod č.j. MCBS/2018/0147494. Stavební úřad vydal dne 31.08.2018 (právní
účinky ode dne 10.09.2018) souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - udržovací práce

-2části stavby s názvem: "Oprava střechy proti zatékání na RD Rezkova 34", č.p. 435, pozemek par.
čís. 1587, k.ú. Stránice, obec Brno.
Dne 05.10.2017 stavební úřad obdržel žádost stavebníka o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení, která byla zaevidována pod č.j. MCBS/2017/0167028. Společným
rozhodnutím ze dne 17.12.2018, právní moci nabylo dne 04.07.2019, stavební úřad povolil stavbu s
názvem "Památková obnova RD Rezkova 34 s přístavbou výtahu, podzemní garáže a venkovního
bazénu", č.p. 435, pozemek par. čís. 1587, 1588, k.ú. Stránice, obec Brno.
Dne 10.12.2019 stavební úřad obdržel žádost stavebníka o povolení změny stavby před jejím
dokončením, která byla zaevidována pod č.j. MCBS/2019/0203948. Rozhodnutím ze dne
26.05.2020 (právní moci nabylo dne 02.07.2020) povolil stavební úřad změnu stavby s názvem
"Památková obnova RD Rezkova 34 s přístavbou výtahu, podzemní garáže a venkovního bazénu",
č.p. 435, pozemek par. čís. 1587, 1588, k.ú. Stránice, obec Brno, před jejím dokončením.
Všechna výše uvedená rozhodnutí Vám zasíláme v příloze.
Žádná jiná opatření či rozhodnutí nebyla vydána a jiné žádosti nebyly podány.
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:
- Rozhodnutí
ÚMČ
Brno-střed, Stavebního
úřadu
ze
dne 26.05.2020
č.j.
MCBS/2020/0071177/PLEA
- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ÚMČ Brno-střed, Stavebního úřadu ze dne
31.08.2018 č.j. MCBS/2018/0149230/PLEA
- Rozhodnutí Magistrátu města Brna ze dne 20.06.2019 č.j. MMB/0122663/2019
- Společné rozhodnutí ÚMČ Brno-střed, Stavebního úřadu ze dne 17.12.2018 č.j.
MCBS/2018/0206615/PLEA
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Změna společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu s názvem:
„Památková obnova RD Rezkova 34 s přístavbou výtahu, podzemní garáže a venkovního
bazénu", c. p. 435, pozemek par. č. 1587, 1588, k. u. Stranice, obec Brno

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
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 uzemním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) v latném znění (dále jen stavební zákon) rojednal žádost stavebníka kterým
je
a
oba zastoupeni na základě plné moci
Ing. arch. Miroslavem Velehradským, Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, ze dne 10.12.2019
(doplněnou 21.04.2020) o povolení změny stavby před jejím dokončením s názvem: „Památková
obnova RD Rezkova 34 s přístavbou výtahu, podzemní garáže a venkovního bazénu", č. p. 435,
pozemek par. č. 1587, 1588, k. u. Stranice, obec Brno, s dotčenými orgány a se známými
účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti podle úst. § 94o stavebnO-io zákona stavební úřad rozhodl takto:
změna stavby před jejím dokončením s názvem:

Památková obnova RD Rezkova 34 s přístavbou výtahu,
podzemní garáže a venkovního bazénu", č.p.435,
pozemek par. č. 1587, 1588, k. u. Stranice, obec Brno,

9?

se podle úst. § 94p očist, l a úst. §118 stavebního zákona
povoluje
stavebníkovi kterým je
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Rozsah změny stavby před jejím dokončením:
změna půdorysného tvaru a umístění objektu SO 03 podzemní garáže, nově bude jeho
zadní část přesunuta pod stávající objekt bytového domu a zčásti před něj; zastavěná
plocha garáží v l.PF zůstává stejná, změní se pouze obestavěný prostor této části,
se změnou umístění garáží je spojeno rozšíření stávajícího vjezdu z přilehlé komunikace
ulice Rezkova - rozhodnutí o připojení č. j. MCBS/2020/0051246/ADAM ze dne
26.03.2020, které nabylo právní moci dne 18.04.2020,
ve 3.NP stávajícího objektu je nově navržen balkon přístupný z místnosti č. 315 (jídelna),
změna velikosti okenních otvorů na severovýchodní fasádě,
dále nepodstatné odchylky spočívající v dispozičních změnách (sociálních zázemí,
propojení obývacích prostor s kuchyní).
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
l. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této
změně, která byla vypracována Ing. arch. Miroslavem Velehradským CKA 00229, název
akce: Brno, Grohova 23 - Památková obnova RD Rezkova 34 s přístavbou výtahu,
podzemní garáže a venkovního bazénu, datum: 09/2019. Jakékoliv jiné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Odboru
dopravy Magistrátu města Brna č. j. MMB/0448895/2019 ze dne 31.10.2019:
veškeré zpevněné plochy musí mít vybudováno ňinkční odvodnění na pozemku
stavby a nesmí být narušeno odvodnění stávající komunikace,
stavebník ověří, zda stavba musí být zařazena v koordinačním harmonogramu
výkopových prací ve městě Brně, který je veden u Odboru investičního Magistrátu
města Brna,

v případě zásahu do komunikace požádejte příslušný správní úřad o vydání
rozhodnutí o zvláštním užívám komunikace - zaboř, výkopy,
v průběhu provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování či
znečišťování veřejných komunikací,
po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců v okolí stavby.
3. Dodržte podmínky správce komunikace společnosti Brněnské komunikace a.s., zn.
BKOM/28995/2019 ze dne 22.11.2019.
4. Ostatní podmínky společného rozhodnutí č. j. MCBS/2018/0206615/PLEA dne
17.12.2018, které nabylo právní moci dne 19.07.2019, zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení stanovení podle úst. § 27 odst. l správního řádu jsou
í

.

statutární město Brno, Dominikánské nám. l, 601 67 Brno.

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 10.12.2019 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončemm
pro stavbu nazvanou: „Památková obnova RD Rezkova 34 s přístavbou výtahu, podzemní garáže
a venkovního bazénu", č. p. 435, pozemek par. č. 1587, 1588, k. u. Stranice, obec Brno. Žádost
podali I
, oba zastoupeni na základě plné moci
Ing. arch. Miroslavem Velehradským, Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno. Uvedeným dnem
bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením, která vyžadovala i změnu
územního rozhodnutí. Jelikož bylo pro předmětnou stavbu vydáno společné rozhodnutí č. j.
MCBS/2018/0206615/PLEA dne 17.12.2018, které nabylo právní moci dne 19.07.2019, rozhodl
stavební úřad o této změně ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu úst. §118
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odst. 2 stavebního zákona. Stavební úřad předloženou žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením včetně všech shromážděných podkladů přezkoumal z hledisek uvedených v úst.
§ 94o stavebního zákona a po doplnění chybějících podkladů dne 21.04.2020, oznámil podle úst.
§ 94m odst. l a úst. §118 odst. 3 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením dne 29.04.2020 pod č. j.
MCBS/2020/0026467/PLEA. Stavební úřad zároveň ve smyslu úst. § 94m odst. 3 stavebního
zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě stavby. V citovaném oznámení stavební
úřad zároveň upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky,
popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, čehož
dotčené orgány a účastníci řízení nevyužili. V oznámení o zahájení řízení rovněž stanovil lhůtu
dle úst. §36 odst. 3 správního řádu, ve které měli účastnící řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Tohoto práva nevyužili.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s úst. § 94k stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěm, že v daném
případě toto právní postavení přísluší:
dle úst. § 94k písm. a) stavebníkovi tj. I
dle úst. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn tj.
statutární město Brno, Dominikánské nám. l, 601 67 Brno zastoupené starostou městské
části města Brna Brno-střed,
dle úst. § 94k písm. d) vlastníkovi pozemku, na kterém má být požadovaný stavební
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo
k tomuto pozemku, tj. vlastník pozemku par. č. 1579, k. u. Stranice, obec Brno statutární město Brno, Dominikánské nám. l, 601 67 Brno zastoupené Majetkovým
odborem Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno a společností
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními:
Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen MMB) vydal závazné stanovisko pod č. j.
MMB/0448895/2019 dne 20.11.2019; Odbor památkové péče MMB vydal závazné stanovisko

pod č. j. MMB/0476540/2019/SZ/zs dne 12.11.2019; Odbor vodního a lesního hospodářství a
zemědělství MMB vydal vyjádření č. j. MMB/473114/2019 ze dne 11.11.2019; Odbor životního
prostředí MMB vydal stanovisko pod č. j. MMB/0448725/2019/SLOT dne 27.11.2019 a závazné
stanovisko č. j. MMB/0497908/2019/Rezh dne 25.11.2019; Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje vydal závazné stanovisko pod ev. č.: HSBM-1-463/1-0P8T-2020 dne
09.04.2020; Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně vydala sdělení č.
j. KHSJM 58825/2019/BM/HOK dne 25.11.2019 a Brněnské komunikace a.s. vydaly vyjádření
zn. BKOM/28995/2019 dne 22.11.2019.
Podmínky stanovené dotčenými orgány byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí změny stavby
před jejím dokončením.
Dokumentace změny stavby před jejím dokončením je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Rozsah o 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. Dokiimentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby, v platném znění. Podle schváleného Územního plánu města
Brna (dále jen UPmB)jeho závazné části, vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, v platném
znění, přílohy č.l Regulativy pro uspořádání území, se výše uvedená stavba nachází ve
stabilizované ploše pro bydlení s podrobnějším funkčním typem čistého bydlení - BC. Předmětná
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změna stavby před jejím dokončením nezmění stávající účel a intenzitu využití území, není v
rozporu se záměry územního pláňavám v dotčeném území, a proto je přípustná.
Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
Stavební úřad v provedeném řízem přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady. Žádost
projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním změny stavby před
jejím dokončením nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Navrhovaná stavba je v souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 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 infrastruktum, 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 změny stavby před
jejím dokončením, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Realizace změny stavby nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude 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, Brno-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.

Ing. Ivana Hlávková
vedoucí

Stavebního úřadu

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění podle položky č. 18 bodu 5 ve výši 1000,- Kč.
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Příloha
l x ověřená projektová dokumentace

Doručí se

stavebník

I
I

ba zastoupeni

l. Ing. arch. Miroslav Velehradský, Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
2. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí l, 602 00 Brno, zastoupené starostou městské
části města Brna, Bmo-střed

ostatní účastníci řízení dle úst. § 94k stavebního zákona
3. Brněnské komunikace a.s., Reiineská třída 787/1a, 639 00 Brno
4. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
Dotčené orgány

5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno

7. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
8. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
9. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
10. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dále obdrží
11. právník, zde
12. oprávněná úřední osoba
13. spis

g?

ÍB městské části města Brna
ř-střed

f

Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4,601 92 Brno

Číslo jednací:
K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

Ngbývá^áv^ch^ďn^

dnem .......^....<.'.^-^-^--

MCBS/2018/0149230/PLEA
MCBS/2018/0147494
3200/MCBS/2018/0147494
Ing. Andrea Plesníková, tel.: 542 526 415

Úřad městské části města Brna,
Brno-sířed
Stavební úřad

Dominikánská 2,601 69 BRNO
Měninsk? 4

^ ^-

Ověřil dne: ...^.'..•^•'•

Brno 31.08.2018

Udržovací práce části stavby s názvem: „Oprava části střechy proti zatékání na RD Rezkova 34",
č. p. 435, pozemek par. č. 1587, k. u. Stranice, obec Brno

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Úřad městské části města Brna, Bmo-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) obdržel dne 29.08.2018 ohlášení

stavebníka, kterým je I
a

, podané v souladu suší.

§ 104 odst. l písm. j) stavebního zákona. Předmětem ohlášení jsou udržovací práce části stavby
nazvané: „Oprava části střechy proti zatékání na RD Rezkova 34", č. p. 435, pozemek par. č.
1587, k. u. Stranice, obec Brno. Stavební úřad v souladu s úst. §106 odst. l stavebního zákona
uděluje stavebníkovi, kterým je

souhlas

s provedením udržovacích prací části stavby s názvem:

„Oprava částí střechy proti zatékání na RD Rezkova 34", c. p.435,
pozemek par. č. 1587, k. u. Stranice, obec Brno.
Účelem udržovacích prací části výše uvedené stavby je oprava hydroizolace vodorovné části
střechy v úrovni 4.NP. V rámci stavebních prací bude provedeno odstranění stávajících vrstev
poškozené hydroizolace a násypů až na nosnou betonovou konstrukci a položení souvrství pro
extenzivní zelenou střechu.

V uvedené věci bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu
města Brna č. j. MMB/0270052/2017/SZ/zs dne 25.07.2017.
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Platnost tohoto souhlasu je dle úst. § 106 odst. 3 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho
vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s
prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Ing. Andrea Plesníková
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 18 bodu 4. zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, ve výši 500,- Kč.

Příloha
štítek

Doručí se
Stavebník

l. I
2.
Na vědomí

3.
4.
Dále obdrží
5. právník, zde
6. oprávněná úřední osoba
7. spis
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něstská část Brno-sťřed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Doruieno: 24.07.2019 13.31'
nCBS/2019/0123581
listy:4 přílohy:

"
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Toto rozhodnutí nabylo
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rno 20. 06.2019

SP.ZN.: OUSR/MMB/0092205/2019/2
Č.J.: MMB/0122663/2019

Rozhodnutí
Úřad městské části města Brna, Brno - střed, Stavební úřad, na základě žádosti

, vydal společné

Q

rozhodnutí zahrnující územní rozhodnutí o umístění stavby č. 171 a stavební povolení stavby nazvané
„Památková obnova RD Rezkova 34 s přístavbou výtahu, podzemní garáže a venkovního bazénu", č.
p. 435, pozemek parc. č, 1587, 1588 k.ú. Stranice, obec Brno, ze dne 17. 12. 2018, č.j.
MCBS/2018/0206615/PLEA.
Předmětné rozhodnutí nenabylo právní moci, neboť proti němu podal odvolání účastník řízeni
.

Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení, jako odvolací správní orgán příslušný
podle ustanovení § 89 odst. 1 a § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vzhledem k či. XLll
bodu 1, zákona č. 225/20173b. ve znění účinném do 31.12,2017 (dále jen „správní řád"), v rámci své
kompetence dané ustanovením § 139 odsí. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a či. 9 odst. 3 písm. c)
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše
v platném znění/, přezkoumal podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu odvoláním napadené
rozhodnutí a rozhoduje takto:

V souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu se společné rozhodnutí Úřadu městské
části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, ze dne 17. 12. 2018, č,j. MCBS/2018/0206615/PLEA
-"^A.,

4a

mění

tak, že do podmínek pro umístění stavby se doplňuje podmínka č. 2, která zní:
„2. Před zahájením stavebních prací bude zpracována prováděcí dokumentace záměru, v rozsahu dle
požadavků statického posouzení, které je součástí společné dokumentace záměru."

a ve zbytku se napadené rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno - střed, Stavebního úřadu
ze dne 17. 12. 2018, č.j. MCBS/2018/0206615/PLEA, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu,
potvrzuje.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou:

Magistrát města Brna [Odbor územního a stavebního řízení
Malinovského nám. 3| 601 67 Brno|www.brno.cz
1

r

'ň

i
':"' městské části města Brna

•^

•^

l

i-střed

Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4,601 92 Brno
Číslo jednací:
K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2018/0206615/PLEA
MCBS/2017/0167028
3200/MCBS/2017/0167028
Ing. Andrea Plesníková, tel.: 542 526 415

Brno 17.12.2018

I

Společné územní a stavební řízení pro stavbu nazvanou „Památková obnova RD Rezkova 34
s přístavbou výtahu, podzemní garáže a venkovního bazénu", č. p. 435, pozemek par. č. 1587,
1588, k. u. Stranice, obec Brno

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
Úřad městské části města Brna, Bmo-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, ve společném řízení přezkoumal v souladu s článkem II bod
10 zákona č. 225/2017 Sb., změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů a ve smyslu
úst. § 94a odst. 4 podle úst. § 90 a § lil zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31.12.2017 (dále jen stavební zákon) žádost ze dne
05.10.2017 (doplněnou dne 20.08.2018 a dne 28.08.2018) stavebníka, kterým je
oba zastoupeni na základě plné moci Ing. Mojmírem

Kopeckým, IČO 13675664, Vodová 2929/53, 612 00 Brno, o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu s názvem: „Památková obnova RD Rezkova 34
s přístavbou výtahu, podzemní garáže a venkovního bazénu", č. p. 435, pozemek par. č. 1587,
1588, k. u. Stranice, obec Brno a na základě tohoto přezkoumám stavební úřad
stavebníkovi, kterým je:

I

aI

,
pro stavbu s názvem:

„Památková obnova RD Rezkova 34 s přístavbou výtahu,
podzemní garáže a venkovního bazénu", č.p.435,
pozemek par. č. 1587,1588, k. u. Stranice, obec Brno,
I.
vydává ve smyslu úst. § 94a odst. 5 podle úst. § 79 odst. l a § 92 odst. l stavebního zákona
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rozhodnutí o umístění stavby č. 171,
II.
vydává ve smyslu úst. § 94a odst. 5 podle úst. §115 odst. l stavebního zákona
stavební povolení.

Druh a účel umisťované stavby - stručný popis:
SO 01 stávající stavba

Stávající objekt bude opatřen novou střechou s extenzivní zelení, čímž dojde k navýšení úrovně
ploché střechy cca o 0,5 m, výška atiky bude 12,38 m. Pro vytápění objektu je navržené tepelné
čerpadlo typu země-voda umístěné v technické místnosti stávajícího objektu, pro které budou
zrealizovány 2 vrty o hloubce 130 m na pozemku par. č 1588, k. u. Stranice, obec Brno.
Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává stávající. Stávající přípojky vody a
kanalizace budou po hranici pozemku vyměněny za nové ve stávajících trasách, na kanalizační
přípojku bude umístěna nová revizní šachta DN 1000, nově budou dešťové vody z extenzivní

zelené střechy nad 3 a 4.NP svedeny do jímky na dešťovou vodu o objemu 7,6 m umístěné na

pozemku par. č. 1587, k. u. Stranice, obec Brno, v osové vzdálenosti cca 3,71 m od jihozápadní
fasády objektu. Plynovodní přípojka bude ukončena ve stávající skříňce v oplocení.
SO 02 venkovní výtah

Výtah o půdorysném rozměru cca 1,77x1,62 m bude přisazen k zahradní fasádě na
severovýchodní straně objektu v místě oken na schodišťovou podestu.
SO 03 podzemní garáž
V místě vzniklém po odstranění stávající dvougaráže (na základě souhlasu s odstraněním stavby
č. j. MCBS/2017/0199277/PLEA ze dne 27.11.2017) bude umístěna nová podzemní garáž na
severozápadní straně stávajícího objektu na pozemku par. č. 1588 a částečně i na pozemku par. č.
1587, podél hranice s pozemkem par. č. 1590, vše v k. u. Stranice, obec Brno. Vjezd do garáže
bude cca 5,57 m od hranice s pozemkem par. č. 1579, k. u. Stranice, obec Brno a na něj bude
navazovat hmota garáže o šířce v průměru cca 7,0 m a délce cca 24,0 m. Garáž bude osvětlená a
odvětraná světlíkem, který bude vyústěn nad terén v zahradě jako součást opěrné zídky. Se
stávajícím objektem bude propojena novou chodbou směřující k nástupní stanici výtahu, která
bude rozšířena o prostor pro sklípek.
SO 04 venkovní bazén

Venkovní bazén o rozměrech cca 6,7x2,7 m je navržen na nejvyšší terase zahrady při hranici
s pozeinkem par. č. 1605, k. u. Stranice, obec Brno, ve výškové úrovni 2.NP, jeho zadní stěna
bude součástí oplocení.
SO 05 sadové úpravy

Terén nad garáží bude po provedení stavby upraven zpět do původního terasovitého členění ve
stejné výškové úrovni.
Druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje:

Pozemek par. č. 1587, k. u. Stranice, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná
plocha a nádvoří, pozemek par. č. 1588, k. u. Stranice, obec Brno je v katastru nemovitostí veden
jako zahrada.

Uzemí dotčené vlivy stavby:

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků a
staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná práva účastníci územního řízení vymezení
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. dotčené pozemky par. č. 1589, 1584, k. u. Stranice, obec
Brno a stavby na těchto pozemcích (vedené v katastm nemovitostí jako zastavěná plocha a
nádvoří), par. č. 1586/1, 1590, 1605, k. u. Stranice, obec Brno (vedené v katastru nemovitostí
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jako zahrada), par. č. 1579, k. u. Stranice, obec Brno (vedený v katastm nemovitostí jako ostatní
plocha).

Druh a účel povolované stavby:

Ve stávajícím objektu, který má tři podlaží a čtvrté částečné, bude nově provedena vodorovná
izolace v l .NP v rámci nových podlah na terénu, budou doplněny izolace svislých konstrukcí,
izolace proti vlhkosti a sanační omítky. Nové nosné zdivo a nové příčky jsou navrženy
z keramických tvarovek. Budou provedeny nové stropní konstrukce nad 3 a 4.NP. Směrem od
hlavního vstupu do objektu v l.NP zůstává stávající hostovské zázemí po pravé straně a na levé
straně je umístěno technické zázemí a sklepy. Ve 2 a 3.NP budou provedeny dispoziční úpravy a
zůstanou zde zachovány 2 bytové jednotky o velikosti 4+1 a 5+1. Byt ve 2.NP bude nově

napojený můstkem - terasou na zahradní část. Částečně čtvrté podlaží bude s ohledem na
technický stav nově vyzděno ve stejném půdorysném rozměm do výškové úrovně stávající
střechy a opatřeno novou střechou a bude sloužit jako atelier s terasou. V celém domě proběhne
výměna instalací ZTI a nové rozvody ve 4.NP. Domovní plynovod bude odpojen a zrušen. Pro
akumulaci dešťových vod je navržena nádrž ASIO AS-NADRZ 2,9/1,8 EO/PB-SC o objemu 7,6
m3. Bezpečnostní přepad z nádrže bude zaústěn do kanalizační přípojky. Dále bude zateplena
fasáda stávajícího objektu rodinného domu, okna budou vyměněna za nová dřevěná ve stejném
provedení, okenní otvory v uliční fasádě budou opatřena sklápěcími textilními markýzoletami.
V budovaném podzemním podlaží je navržena garáž pro čtyři automobily jako monolitická
železobetonová konstrukce obdélníkového tvaru. Výtahová šachta bude v l .PP monolitická
železobetonová, nadzemní část bude z ocelových profilů krytá strukturovaným sklem. Pro
nástupní stanici bude v l .NP upraven první schodišťový stupeň rozšířením do nástupní podesty.
Výtah bude propojovat nově vzniklé podzemní podlaží s ostatními podlažími v objektu.
Dispoziční řešení podzemního podlaží je tvořeno místnostmi: chodba, výtah, vinný sklípek,
garáž. Dispoziční řešení prvního podlaží je tvořeno místnostmi: vstupní lodžie, vstupní chodba,
podesta, schodiště, výtah, chodba (hostovské zázemí), 2 x komora, WC, koupelna, kuchyňská
nika, 2 x pokoj, 4 x sklep, chodba, technická místnost, dvorek. Dispoziční řešení dmhého podlaží
je tvořeno místnostmi: schodiště, výtah, chodba, WC, koupelna, 3 x pokoj, obývací pokoj,
kuchyně, spíž, komora, hala - jídelna, lodžie - exteriér, lávka do zahrady. Dispoziční řešení
třetího podlaží je tvořeno místnostmi: schodiště, výtah, chodba, WC, koupelna, šatna, 2 x pokoj,
pracovna, arkýř, obývací pokoj, kuchyně, spíž, komora, hala -jídelna. Dispoziční řešení čtvrtého
podlaží je tvořeno místnostmi: schodiště, výtah, atelier, hygienické zázemí, krytá terasa,
venkovní terasa, střecha.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

l. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro společné
řízení, která byla ověřena stavebním úřadem. Projektová dokumentace byla zpracovaná
Ing. Mojmírem Kopeckým, název akce: „Památková obnova RD Rezkova 34
s přístavbou výtahu a podzemní garáže", datum: květen a září/2017. Případné změny
nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
l. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro společné
řízení, která byla ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez
předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitel stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájemm stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle
vytyčovacích výkresů v souladu se společným územním rozhodnutím a stavebním
povolením právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním.
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6. 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.

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

8. 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.
9. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle 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.

10. Při provádění stavby bude dodržena 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. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
14. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem
projednáno, odsouhlaseno DI MR P Brno a stanoveno příslušným silničním správmm
úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

15. Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzeinních a povrchových zařízení
navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je o
pravděpodobné době zahájení prací. Odkryj ete-li zařízení, uvědomte o tom jejich
vlastníky či správce. Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením. Před
provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly
neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.

16. Dodržte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich
ochranných pásem, týkajících se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízení, uvedených
ve vyjádření společností:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 721/016546/2018/JHa ze dne 08.08.2018,
společnosti E.ON Servisní, s.r.o., zn.: B6941-16165382 ze dne 13.03.2017,
GridServices, s.r.o., zn.: 5001602989 ze dne 26.10.2017,

společnosti CETIN, a.s., č.j.: 732067/17 ze dne 03.10.2017.
17. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Odboru
památkové péče Magistrátu města Brna č. j. MMB/0270052/2017/SZ/zs ze dne
25.07.2017:

Investorem bude svolaný úvodní kontrolní den stavby, na kterou budou pozváni záshipci
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPU UOP) v Brně a
orgánu státní památkové péče (OPP MMB), přičemž na jednání bude dohodnut
harmonogram dalších místních šetření za účelem sledování prací a případného
upřesňování různých detailů, které nemohly být komplexně ošetřeny tímto vyjádřením.
Budou zpracovány výrobní výkresy nových okenních výplní, které mají být kopií
stávajících, včetně výrobních detailů a osazení stávajícího kování.
Bude zpracována projektová dokumentace návrhu zateplení včetně technických detailů.
Nutné je zachovám stávající hloubky špalety a rozměrů okenních otvorů, zachování
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tloušťky podhledů arkýře a niky v l.NP, zastřešení arkýře, řešení detailu kontaktu fasádní
omítky a terasového soklu, apod.

Bude zpracována výkresová dokumentace nových garážových vrat a dalších nově
vkládaných prvků, které mohou mít vliv na vnímání fasády - výtah, okenní výplně
s navrženými markýzoletami, prosklená stěna s lávkou do zahrady, navýšení ploché
střechy v úrovni 4.NP včetně izolací, apod.

Výrobní výkresy budou projednány se zástupci památkové péče před realizací, případně
před výrobou jednotlivých prvků.

Odstíny povrchů (fasáda, okna, mříže, dveře) budou před realizací vybrány ze vzorníku
dodavatelské firmy, poté vzorkovány na místě samém a předloženy k posouzení
zástupcům památkové péče tj. NPU UOP v Brně a OPP MMB.
18. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu Odboru životního prostředí Magistrátu
města Brna - součást koordinovaného stanoviska č. j. MMB/0453887/2017 ze dne
16.01.2018:
Z hlediska ochrany ovzduší

Vytápění objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem typu země/voda. Jedná se o tepelný
zdroj, který je v místě provozu bezemisní. Případné dodatečné změny ve způsobu
vytápění, spočívající v instalaci spalovacího zdroje tepla, je nutné předložit ke schválení
na OŽP MMB.
Při provádění stavebních prací a při manipulaci se sypkými materiály dodržovat
technická a organizační opatření k eliminaci prašnosti a to zejména: kropení prašných
ploch v době suchého a větrného počasí; skladování sypkých a lehkých stavebních
materiálů na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního
prostředí vlivem větm; kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem na
pozemní komunikaci a v případě znečištění jejich důkladná očista; pravidelná kontrola a
v případě způsobeného znečištění důkladná očista dotčených přilehlých komunikací a
chodník; řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou (tzv.
mokré řezačky), popř. důkladné kropení řezaných materiálů; při přepravě materiálů
jemných frakcí zabránit jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím uzavíratelných
kontejnerů, zaplachtování apod.).
Z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie

Průběžná evidence vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání (využití,
odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů při
závěrečné prohlídce stavby nebo na základě vyžádání dotčeného orgánu - úst. § 4 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
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). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), konkrétně v úst. §
5 odst. 3 a § 5aodst. l.

OŽP MMB doporučuje realizovat práce pokud možno mimo hnízdní období ptáků

(hnízdní období probíhá cca od 1.4. do 31.8.). V případě netopýrů je situace
komplikovanější, protože vytvářejí letní a zimní kolonie a jejich výskyt je v některých
objektech možný i celoročně.

Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do
stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je
nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem České společnosti

ornitologické (ČSO) nebo České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON), popř.

s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno. Pokyny
odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení
zákona o ochraně přírody.

V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi,
netopýři) prokázán, je nutné zažádat příslušný orgán ochrany přírody, tj. KUJmK, Odbor
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životního prostředí, Zerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, v souladu s úst. § 56 zákona o
ochraně přírody, o udělení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů.
Při nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody hrozí fyzické osobě za
přestupek sankce ve výši až 100 000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu
podnikatelské činnosti může být uložena pokuta až 2 000 000 Kč (dle úst. § 87 a úst. 88
zákona o ochraně přírody).
OZP MMB dále upozorňuje na skutečnost, že je nutné z důvodu ochrany ptáků využít
taková opatření, která zabrání zraňování a úhynu ptáků při nárazech do skleněných ploch
(přístavba proskleného výtahu). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně o ochraně
přírody v ustanovení § 5a odst. l. Účinná opatření jsou uvedena na
www.ochranaptaku.cz.

Z důvodu ochrany volně žijících ptáků je nutné konzultovat záměr s odborným
omitologem např. se zástupcem České společnosti ornitologické (CSO), popř. se

zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Brno, Kotlářská 51,
657 20 Brno, který navrhne vhodná opatření, aby bylo vyloučeno pomšení úst. § 5a
zákona o ochraně přírody. Návrh opatření bude předložen OZP MMB (pozn.: samostatně
umístěné siluety dravců nelze považovat za účinné opatření).
Při realizaci je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních čiimostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních
úprav v krajině - rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání.
19. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
20. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 06/2020.
21. Stavebník je povinen v souladu s úst. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou
č.7 přílohy c.6 části B žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Fáze výstavby dle plánu
kontrolních prohlídek jsou:
- po provedení hmbé stavby,
- po provedení prací PSV,
- závěrečná kontrolní prohlídka.
22. 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.
Stavební úřad podle úst. § 74 odst. l zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále
jen správní řád),
odkládá vykonatelnost

stavebního povolení do termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí v předmětné věci.
Účastníkem řízení stanoveným podle úst. § 85a § 109 stavebního zákona, vymezeným v souladu

s úst. § 27 odst.l písm. a) správního řádu, je: I
.

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 05.10.2017 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, ke které byla připojena společná dokumentace.
Žádost podala
oba zastoupeni na základě

plné moci Ing. Mojmírem Kopeckým, IČO 13675664, Vodová 2929/53, 612 00 Brno.

Č.j. MCBS/2018/0206615/PLEA

sír. 7

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Jelikož předložená žádost
spolu s přílohami neobsahovala požadované náležitosti podle úst. § 94a stavebního zákona a
neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, stavební úřad vyzval
žadatele opatřením č.j. MCBS/2017/0179066/PLEA ze dne 26.10.2017 v souladu s úst. § 86
odst. 5 a § 111 odst. 3 stavebního zákona, aby odstranil nedostatky podané žádosti a společné
územní a stavební řízení v souladu s úst. § 86 odst. 5 a § lil odst. 3 stavebního zákona
usnesením č. j. MCBS/2017/0179176/PLEA ze dne 24.10.2017 přerušil. Současně tímto
usnesením určil podle úst. §39 odst. l správního řádu, přiměřenou lhůtu k provedení úkonu
(odstranění nedostatků podané žádosti do 28.02.2018), protože ji nestanoví zákon a je toho
zapotřebí. Dne 29.03.2018 stavební úřad obdržel žádost žadatele, jejímž předmětem bylo
prodloužení termínu k doplnění, z důvodu doplnění dokumentace o část D.1.2 stavebně
konstrukční řešení. Stavební úřad této žádosti usnesením č. j. MCBS/2018/0056486 ze dne
03.04.2018 vyhověl a určil novou lhůtu k odstranění nedostatků podané žádosti (do 29.06.2018).

Žadatel dne 25.06.2018 požádal o další prodloužení z důvodů provádění hydrogeologických

sond, jejíchž výsledky mají být zapracované do projektové dokumentace části D.1.2. Stavební

úřad prodloužil usnesením č. j. MCBS/2018/0112512/PLEA ze dne 28.06.2018 lhůtu
k odstranění nedostatků podané žádosti do 31.08.2018.

Žádost byla postupně doplněna podáním ze dne 20.08.2018 a dne 28.08.2018. Po posledním

doplnění stavební úřad opětovně přezkoumal podanou žádost včetně všech shromážděných
podkladů a oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a
stavebního řízení na výše uvedenou stavbu podle úst. § 94a odst. 2 stavebního zákona opatřením
ze dne 10.09.2018 s č. j. MCBS/2018/0152802/PLEA a současně stanovil lhůtu, dokdy mohou
účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Stavební úřad upustil od
ústního jednání a ohledání na niístě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území (z předešlé
činnosti) a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Okruh účastníků
společného územního a stavebního řízení byl blíže specifikován v rozdělovníku oznámení. Při
nahlížení do spisu zplnomocněným zástupcem účastníka řízení neposkytl stavební úřad kopii
projektové dokumentace a rovněž mu odepřel možnost, aby si sám vlastními prostředky takovou

kopii pořídil, o čemž vydal usnesení dne 26.09.2018 č. j. MCBS/2018/0164444/PLEA. Jelikož
byly v průběhu řízení vzneseny námitky účastníka řízení, nařídil stavební úřad opatřením ze dne
19.10.2018 č.j. MCBS/2018/0179104/PLEA ústní jednání konané dne 08.11.2018 Jehož účelem
byl pokus o dosažení dohody o námitkách mezi účastníky řízení. Pokus o dosažení dohody byl
neúspěšný, během jednání k žádné dohodě mezi zplnomocněným zástupcem účastníka řízení a
stavebníkem nedošlo s výjimkou jedné námitky týkající se zpracování prováděcí dokumentace.
O průběhu a výsledku jednání byl sepsán protokol. Jelikož bylo ukončeno dokazování
v projednávaném řízení, stavební úřad podle úst. §36 odst. 3 správního řádu stanovil opatřením
č. j. MCBS/2018/0196443/PLEA ze dne 15.11.2018 lhůtu pro účastníky řízení na vyjádření se
k podkladům rozhodnutí shromážděným v projednávané věci ve spise stavebního úřadu. Po
uplynutí stanovené lhůty pro účastníky řízení na seznámení se s nově shromážděnými podklady
stavební úřad vydal rozhodnutí v projednávané věci.

K řízení byly uplatněny námitky účastníka řízení. Obsahem námitek účastníka řízení se stavební
úřad zabýval, posoudil je na základě obecných technických požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek, technických norem a závěr posouzení jednotlivých námitek i jejich dílčích částí
podrobně zdůvodnil níže v odůvodnění rozhodnutí. Součástí spisu jsou rovněž záznamy o
nahlížení do spisu, usnesení o odepření pořízení kopie projektové dokumentace. Veškerá podání,
záznamy, protokoly, opatření, procesní rozhodnutí a další úkony v předmětném řízení jsou
chronologicky seřazeny a zaznamenány v seznamu dokladů spisu.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s úst. §85 odst. l a 2 a úst. § 109 odst. l
stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k
závěru že v daném ří adě toto rávní ostavení řísluší dle úst. §85 odst. l ísm. a) žadateli

tj. I

dle úst. § 85 odst. l písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn tj. statutární město Brno, Dominikánské nám. l, 601 67 Brno zastoupené starostou
městské části města Brna Brno-střed a dle úst. § 85 odst. 2 písm. b) osobám, jejichž vlastnické
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nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno tj. vlastník pozemku par. č. 1589, jehož součástí
je stavba s č. p. 437 a par. č. 1590, k. u. Stranice, obec Brno věcné právo k pozemkům par. č. 1589, 1590, k. u. Stranice, obec Brno ; spoluvlastník pozemku par. č. 1584, k. u.
Stranice, obec Brno, jehož součástí je stavba s č. p. 433 a vlastník pozemku par. č. 1586/1, k. u.
Stranice, obec Brno spoluvlastník pozemku par. č.
1584, k. u. Stranice, obec Brno, jehož součástí je stavba s č. p. 433 ,
; věcné právo k pozemku par. č. 1584, k. u. Stranice, obec Brno zástavní právo k pozemku par. č. 1584, k.
u. Stranice, obec Brno - Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha; vlastník
pozemku par. č. 1605, k. u. Stranice, obec Brno vlastník pozemku par. č. 1579, k. u. Stranice, obec Brno - statutární město
Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Majetkovým odborem, Malinovského náměstí 624/3,
601 67 Brno; dále správci technické infrastmktury a povodí - Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s.. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno; Česká telekomunikační infrastruktura a. s.. Olšanská

2681/6, 130 00 Praha; E.ON Česká republika, s. r. o, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České
Budějovice; GridServices, s.r.o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno.
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 tj.
, dle úst. § 109 písm. e) vlastníku sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být
jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj. vlastník pozemku par. č. 1589, jehož
součástí je stavba s č. p. 437 a par. č. 1590, k. u. Stranice, obec Brno ; spoluvlastník pozemku par. č. 1584, k. u. Stranice, obec Brno,
jehož součástí je stavba s č. p. 433 a vlastník pozemku par. č. 1586/1, k. u. Stranice, obec Brno ; spoluvlastník pozemku par. č. 1584, k. u. Stranice,
obec Brno Jehož součástí je stavba s č. p. 433 ~
; vlastník pozemku par. č. 1605, k. u. Stranice, obec Brno ; vlastník pozemku par. č. 1579, k. u. Stranice, obec Brno statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Majetkovým odborem,
Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno a dle úst. §109 písm. f) ten, kdo má k sousednímu
pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby
přímo dotčeno, tj. věcné právo k pozemkům par. č. 1589, 1590, k. u. Stranice, obec Brno ; věcné právo k pozemku par. č. 1584, k. u.
Stranice, obec Brno zástavní právo

k pozemku par. č. 1584, k. u. Stranice, obec Brno - Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha; dále správci technické infrastruktury - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno; Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130
00 Praha; E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice;
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními:
Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen MMB) č. j.:
MMB/0518325/2017/Zvd ze dne 20.12.2017; Odboru památkové péče MMB č. j.:
MMB/0270052/2017/SZ/zs ze dne 25.07.2017; Odboru dopravy MMB, Odboru životního
prostředí MMB - součástí koordinovaného stanoviska MMB č. j.: MMB/0453887/2017 ze dne
16.01.2018; Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB č. j.:
MMB/0418218/2017 ze dne 18.10.2017; Majetkového odboru MMB č. j.: MMB/0404127/2017
ze dne 24.10.2017; Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. j.:
KHSJM 62261/2017/BM/HOK ze dne 29.11.2017; Hasičského záchranného sboru

Jihomoravského kraje ev. č.: HSBM-73-1-2525/1-OPST-2017 ze dne 23.10.2017; Brněnských
komunikací a. s. zn.: 3100-Tr-2754/2017 ze dne 26.10.2017; Brněnských vodáren a kanalizací,
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a. s., zn. 721/016546/2018/JHa ze dne 08.08.2018; společnosti E.ON Servisní, s. r. o., zn.:
B6941-16165382 ze dne 13.03.2017; společnosti GridServeces, s. r. o, zn. 5001602989 ze dne
26.10.2017; společnosti CETIN a.s., č. j.: 732067/17 ze dne 03.10.2017; Povodí Moravy, s. p.,
zn.: PM053465/2017-203/Kr ze dne 11.09.2017; Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského, zn: SBS 30241/2017/OBU-01/1 ze dne 08.09.2017.

Žádost byla doložena rozhodnutím vydaným: Odborem vodního a lesního hospodářství a

zemědělství MMB ze dne 19.03.2018 pod č. j. MMB/0011132/2018, kterým byla povolena
realizace dvou vrtů pro tepelné čerpadlo.

Stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení přezkoumá žádost podle úst. § 90 a §
lil stavebního zákona.

Dle úst. § 90 stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastmkturu, s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů
účastníků řízení.

Podle schváleného Územního plánu města Brna, jeho závazné části, vyhlášky statutárního města
Brna c.2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek, přílohy č. l Regulativy pro uspořádání území (dále
jen UPmB), se navrhovaná změna dokončené stavby nachází v ploše stavební stabilizované pro
bydlení s bližším určením funkce čistého bydlení - BC.

Na základě výše uvedeného stavební úřad konstatuje, že předmětná změna dokončené stavby
přístavbou výtahu, podzemní garáže a venkovního bazénu nepředstavuje významnou změnu
v území, nenarušuje charakter území ani jeho architektonické a urbanistické hodnoty, je
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území a v souladu se schváleným UPmB,
a proto je přípustná.

Dle úst. §111 stavebního zákona stavební úřad přezkoimiá podanou žádost a připojené podklady
z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, projektová dokumentace je
úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je
zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, předložené
podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Navrhovaná stavba bude napojena na stávající rozvody technické infrastruktury, přípojky vody a
kanalizace budou po hranici pozemku pouze vyměněny za nové ve stávajících trasách,
plynovodní přípojka bude ukončena ve stávající skříňce v oplocení. Dopravní napojení bude
zajištěno stávajícím sjezdem z ulice Rezkova. Odstavná a parkovací stání jsou vyřešena
vybudováním podzemní garáže na pozemku par. č. 1587, 1588, k. u. Stranice, obec Brno.
Výše uvedené venkovní domovní rozvody zajišťující napojení navrhované stavby na technickou
infrastrukturu, nejsou zahrnuty do výroku rozhodnutí pro povolení stavby, neboť se dle úst.
§103 odst. l písm. e) bodu 10 jedná o stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
Společná projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokiunentaci
staveb, v platném znění. Rozsah o 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 a 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby, v platném znění.
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Závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů vydaná k předmětnému řízení byla
zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek společného
rozhodnutí.

V průběhu společného řízení byly uplatněny následující námitky:

Dne 01.10.2018 pod č. j. MCBS/2018/0166683 obdržel stavební úřad námitky účastníka
řízení

.

Námitku, týkající se nesprávných podkladů - „Situační výkresy neodpovídají skutečnosti,
protože na žádném z nich není zakreslen náš stávající bazén, který je umístěn na pozemku p.
č.1590 v bezprostřední blízkosti společné hranice. S ohledem na tuto skutečnost nejsou v
projektu navržena žádná opatření, a to jak po stránce statické ani geotechnické pro
zabezpečení tohoto bazénu ", stavební úřad posoudil takto:
Způsob založení podzemní garáže je popsán v souhrnné technické zprávě B v části B. l e) na
sír. 7 -8, dále je součástí dokumentace statický výpočet a příloha s názvem „Pažení stavební
jámy a podchycení stávajících konstrukcí". Bazén na pozemku par. č. 1590, k. u. Stranice,
obec Brno je naznačen na celkovém situačním výkresu C.2 a dále na výkresu č. 02
v doplněné části projektové dokumentace s názvem „Pažení stavební jámy a podchycení
stávajících konstrukcí".

Námitku, týkající se likvidace zeleně a narušení pohody bydlení - „ Garáž v délce cca 24 m
je navržena po celé délce pozemku p. č. 1588, který sousedí s mým pozemkem parc. č. 1590.
Na této hranici roste vzrostlá zeleň - stromy i keře, která by byla plánovanou výstavbou
zničena. I když je počítáno s ozeleněním střechy garáže, s ohledem na vrstvu zeminy zde
nelze počítat s odpovídajícím objemem zeleně, která by byla zničena. Vzhledem k tomu, že v
dané lokalitě se jedná o poměrně hustou zástavbu na malých pozemcích, je soukromí a
pohoda bydlení zajištěna ve většině případů právě touto zelení oddělující jednotlivé parcely a
její likvidací by toto bylo vážné narušeno ", stavební úřad posoudil takto:
V úst. § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění je uvedeno, že stavby se
umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby
nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v jej i bezprostřední blízkosti nesmí být
znemožněna zástavba sousedního pozemku. Po prozkoumání předložené projektové
dokumentace dospěl stavební úřad k závěru, že navrhovaná stavba ani její část nepřesahuje
na sousední pozemek ani není znemožněna jeho zástavba, neboť je již zastavěn. Stavba
podzemní garáže bude probíhat pouze na pozemcích stavebníka a nebude zasahovat na
sousední pozemek par. č. 1590, k. u. Stranice, obec Brno. V projektové dokumentaci je
uvedeno: „po provedení stavby bude původní terén navrácen zpět a terasová tvarová
konfigurace zahrady bude zachována". Zvýše uvedeného je patrné, že projektant navrhl
takové řešení, aby došlo k zachování zahrad v dané lokalitě. Za případné škody vzniklé při
provádění stavby odpovídá v plném rozsahu stavebník. K narušení soukromí a pohody
bydlení stavební úřad uvádí, že blokové zástavbě v městském prostředí nelze docílit
absolutního soukromí, neboť výhled z oken je umožněn všem vlastníkům okolních
nemovitostí.

Námitku, týkající se změny hydrologických poměrů - „ Terén v dané lokalitě se svažuje k
ulici Rezkové, takže výkop v zadní části pozemku půjde do hloubky téměř 10 m. Odtěžením
takovéhoto množství zeminy pak jednoznačné dojde ke zrněné hydrologickych poměrů v
miste, což bude mít i negativní dopad na okolí, a to zejména na pozemky v těsném sousedství.
Obzvláště v současné době, kdy je celkový deficit vody, by tento zásadní problém nemel být
opomíjen", stavební úřad posoudil takto:

Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je dotčeným orgánem Odbor vodního a
lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, který vydal kladné vyjádření č. j.
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MMB/0418218/2017 dne 18.10.2017, které bylo stavebníkem doloženo v dokladové části
projektové dokumentace .

Námitku, týkající se šetrnosti k sousedům - „V§ 76 odst. (2) stavebního zákona je mimo jiné
uvedeno, že každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí, je povinen být šetrný k zájmům
vlastníků sousedních pozemků a staveb. Totéž je požadováno i v § 152 odst. (l) cit. zákona,
kde má stavebník uloženou povinnost mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob
nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Zamyšlený záměr
- zejména stavba garáže značných rozměrů těsné na hranici pozemku a včetně veškerých
dopadů na okolí (viz výše uvedené) příliš šetrné k sousedům nejsou ", stavební úřad posoudil
takto:

Kvalita prostředí, kterou je povinen posuzovat stavební úřad, spočívá v posouzení, zda
navrhovaná stavba neovlivňuje negativně okolní zástavbu z hlediska produkce hluku, emisí,
dopravou, či stíněním apod., a to v rozporu s příslušnými normovými hodnotami,
požadovanými příslušnými prováděcími předpisy. Řízení vedené stavebním úřadem je řízení
návrhové a stavební úřad posuzuje žádost v takovém rozsahu, v jakém mu byla předložena.
Stavební úřad posoudil základní principy, které mají zajišťovat kvalitu zástavby, údržbu
stavby i komfort bydlení a usoudil, že kvalita prostředí a komfort bydlení bude nadále
v parametrech současného životního standardu.

Námitku, týkající se vlastního provádění stavebních prací - „V současné době jsou již
odstraněny obě původní garáže, přičemž při jejich bourání nebylo příliš dbáno na ochranu
životního prostředí, protože prašnost byla značná. Dále stavebník dosud žádným způsobem
nezabezpečil staveniště, takže dochází ke splavování zeminy na přilehlý chodník a jeho
zanášení blátem. Z dosavadního přístupu stavebníka jsou oprávněné obavy z realizace
připravovaného záměru a dopady na okolí", stavební úřad posoudil takto:
Výše uvedené garáže byly odstraněny na základě souhlasu stavebního úřadu č. j.
MCBS/2017/0199277/PLEA ze dne 27.11.2017, ve kterém nebylo potřeba stanovit
podmínky. Stavební úřad je v rámci svých zákonných kompetencí způsobilý ve spolupráci
s dotčenými orgány posoudit vliv plánované stavby z hledisek územně technických a
stavebně technických. Podkladem pro takové posouzení je předložená projektová
dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou, souhlasná stanoviska a souhlasná závazná
stanoviska dotčených orgánů a posudky, které byly podkladem pro zpracování projektové
dokumentace a tvoří její nedílnou součást. Z hlediska stavebního řádu navrhovaný záměr
splňuje potřebné parametry pro povolení stavby. Stavebně technické požadavky jsou
splněny. Z hlediska ochrany ovzduší je dotčeným orgánem Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna, který vydal souhlasné stanovisko s podmínkami, které je součástí
koordinovaného stanoviska a jeho podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Nelze zamítnout záměr na základě předjímání skutečnosti, která ještě nenastala. Jak již bylo
výše uvedeno, stavební úřad posuzuje záměr z hledisek stanovených na bázi stavebního řádu
a souvisejících zvláštních právních předpisů. Jestliže stavba splňuje zákonné limity, nelze
stavbu nepovolit.

Námitku, týkající se dokumentace pro provádění stavby - „Předpokládám, že pro realizaci
stavby bude vypracována dokumentace pro provádění stavby a stavba nebude prováděna na
základě dokumentace pro společné řízení. Ostatně jak ve statické části, tak i v části PD
týkající se geotechnikyje toto jednoznačné požadováno. Pokud by došlo k nějakým zásadním
změnám, požaduji být o tomto informován ", stavební úřad posoudil takto:
O této námitce byla učiněna dohoda. Na ústním jednání projektant uvedl, že prováděcí
dokumentace bude zpracována a změny nejsou plánované. O případných změnách by byli
sousedé informováni.

Námitku, týkající se vhodnosti velikosti garáže - „Stavební úřad by měl vyhodnotit a
zohlednit ve svém rozhodnutí zejména všechny dopady a vlivy stavby na okolí a posoudit, zda
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navržená garáž o rozměrech 7350 x 24530 mm je přiměřená a nezbytná v takovém rozsahu
pro 2 bytové jednotky", stavební úřad posoudil takto:

Dle úst. § 5 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. se řeší odstavná a parkovací stání jako součást
stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu
s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených
ochranných opatření. Počet parkovacích stání se stanovuje výpočtem dle ČSN 736110.
Objekty původní zástavby v dané lokalitě nemají v dostatečné míře řešena parkovací a
odstavná stání, neboť vznikaly v době, kdy motorismus nebyl tak rozvinutý, jako je tomu
dnes. Při stavebních úpravách rodinného domu sice nedochází k navýšení počtu bytových
jednotek, ovšem projektant ve snaze zajistit počet parkovacích stání, tak aby odpovídalo

současným normám, kdy k bytové jednotce nad 100 m , by měla patřit dvě parkovací stání,
navrhl garáž pro čtyři automobily, aby se předešlo parkování vozidel na veřejné komunikaci.
Nelze tedy bránit vlastníkovi pozemku, aby realizoval stavbu, jestliže tato splňuje všechny
zákonem stanovené podmínky, jen proto, že původní zástavba svými kapacitami nevyhovuje
dnešním požadavkům.
Stavební úřad v provedeném společném územním a 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 právními předpisy. Navrhovaná stavba je v souladu s vy danou
územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 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 infrastruktum, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky a závaznými
stanovisky dotčených orgánů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Vzhledem k tomu, že žádost byla podána dne 05.10.2017, dokončil stavební úřad řízení v
souladu s článkem II bod 10 zákona č. 225/2017 Sb., změna stavebního zákona a dalších
souvisejících zákonů.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby, a
proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci a současně nebude
vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí.

Společné rozhodnutí má s odkazem na úst. § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky za
podmínek úst. §115 odst. 4 stavebního zákona.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. §81 odst. l správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odbom úzeinního 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
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podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 odst. l správního řádu
odkladný účinek.

Ing. Ivana Hlávková
vedoucí
Stavebního úřadu

Správní poplatek, vyměřen podle položky č. 18 bodu l písm. a), pozn. 2 a položky č. 18 bodu l
písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 4000,- Kč.

Příloha
l x ověřená projektová dokumentace, štítek

Doručí se - v případě shodného účastenství v obou řízeních bude rozhodnutí doručeno pouze
jedenkrát.
Účastníci územního řízení
Žadatel

I
, oba zastoupeni

l. Ing. Kopecký Mojmír, Atelier Tišnovka, Vodová 2929/53, 612 00 Brno
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
2. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí l, 602 00 Brno, zastoupené starostou městské
části města Brna, Bmo-střed
Ostatní účastníci územního řízení

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malino vského náměstí 624/3, 601 67 Brno
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10. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
11. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
12. Česká telekomunikační infrastruktura a. s.. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
13. E.ON Česká republika, s. r. o, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice
14. GridServices, s.r.o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
15. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Dotčené orgány

16. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Stefánikova 103/32, 602 00 Brno
17. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno

18. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
19. Magistrát města Brna, Odbor územmho plánování a rozvoje, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
20. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
21. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
22. Obvodní báňský úřad, Cejl 481/13, 602 00 Brno

Účastníci stavebního řízení
Stavebník

, oba zastoupeni
l. Ing. Kopecký Mojmír, Atelier Tišnovka, Vodová 2929/53, 612 00 Brno
Ostatní účastníci stavebního řízení

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malino vského náměstí 624/3, 601 67 Brno

9. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.. Pisárecká 555/la, 603 00 Brno

10. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
11. Česká telekomunikační infi-astruktura a. s.. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
12. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice
13. GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Dotčené orgány

14. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Stefánikova 103/32, 602 00 Brno
15. Kraj ská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno
16. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
17. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
18. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dále obdrží
23. právník, zde
24. evidence UR, zde

25. oprávněná úřední osoba
26. spis

