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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 21.10.2021
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 21.10.2021 doručena
prostřednictvím elektronické adresy 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 „scanu povolení Stavebního úřadu ve věci Bílého 8, Brno
dovolující aktuálně prováděnou nadstavbu“.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS. Předmětný
dokument Vám zasíláme v příloze tohoto přípisu.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Přílohy:
- Společné povolení pro stavbu s názvem „Nástavba objektu k bydlení, Bílého 79/8“ (7 str.)
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Společné uzemní a stavební řízení pro stavbu nazvanou:
„Nástavba objektu k bydlení. Bitého 79/8", pare. fi. 793, 794, k.ú. Stranice, obec Brno

SPOLEČNĚ I*OVOLENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed. Stavební úřad (ttále jen stavební' ufad), přísluSný

podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a .stavebním řádu
(stavební zákon), v ptatnéni znění (dále jen stavební zákon), ve společném uzemním a stavebnfm
řízení posoudil a ověřil ve smyslu úst. § 94o stavebního zákona žádost ze dne 09.04.2021

stavebníků kterými jsou

a
zastoupení na základe plné moci
, o vydání

spoleéného povolení na stavbu s názvem: „Nástavba objektu k bydlení, Bílého 79/8", na ulici
Bílého 8, C.p. 79, parc. č. 793, 794. k,u. Stranice, obec Brno a na základě tohoto posouzení a
ověření stavební úřad

stavebníkům, kterými jsou:

o,
o

J
pro stavbu s názvem:

„Nástavba objektu k bydlení, Bílého 79/8",
na úl. Bného 8, č.p. 7^, parc. č. 793, 794, k.ú. Stráiiice, obec Brno
vydává ve smyslu úst. § 94p odst. l stavebního zákona
spofťčné povolení.
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Druh a účel stavby

Nástavba objektu k bydlenf, při které se rozšíří bytová jednotka ve 2.NP do prostoru stávající
půdy. Stávající sedlová střecha včetně štítů bude odstraněna a nahrazena plnohodnotným
podlažím s plochou střechou plochou s extenzivní vegetační vrstvou. Výška atiky nepřesáhne
výšku původního hřebene. Objekt pro bydlení s podkrovím má v současné době dvě nadzemní a
jedno podzemní podlaží.

Půdory.sně bude nástavba ctít obrys spodních podiaží domu. Součástí projektu je i přestavba
stávajícího venkovního schodiště na pozemku pare. fi. 794, k.ú. Stranice, obec Brno. Odstupové
vzdálenosti od okolních budov se nemění.

Nástavba pinohodnotného 3,NP je tvořena obytným prostorem s kuchyní, pracovnou, koupelnou,
WC, schodišťovým prostorem a balkonem,

V rámci bouracích prací biide odstraněna stávající sedlová střecha (stávající úroveň hřebene

+11,260 od 0,000 / 0,000 = úroveň l.NP), budou odbourány štítové zdi (stávající vrchot Štítové
stěny +11,440 od 0,000 / 0,řX)0 = úroveň l.NP) do úrovně + 6,700 od 0,000 / 0,000 = úroveň
l.NP. Ve 2.NP bude v místnosti 201 vybourané okno a v místnosti 204 budou odstranény dveře

na schodiště do 3.NP. Dále bude odstraněno stávíyící venkovnť schodiště, ze kterého je přístupný
byt v 2.NP.

Nástavba bude zděná z jednovrstvého izolačního pórobetonového zdiva Ytong. Stávající
konstrukce stropu nad 2.NP bude zpevněna hřebíkovou deskou. Nová konstrukce ploché střechy
bude v kombinaci dřevěných trámů s ocelovým nosnfkem. Střecha bude jednovrstvá se
spádovými klťny a odvodněna přes svody na fasádé. Na střeše bude položena extenzivní' zelená
vrstva. Výská atiky bude +11,200 od 0,()00 / 0,0(X) = úroveň I.NP. Budou zhotoveny základové
konstrukce pro nové venkovní schodiště, které bude provedené ze zdéné konstrukce, ocelových
nosných prvků a betonových nášlapů. Nenosné konstrukce tvořící' vnitřní dělící a výplňové
příčky budou provedeny x lehkých pórobetonových tvárnic. Otevíravá okna s parapetem nižším
než 0,85 m budou opatřena zábradlim ve výšce 0,85 m nad podlahoii. Celý objekt bude
sjednocen novou štukovou omi'tkou. Ve 2.NP bude v místnosti 201 zazděné okno z
jednovrstvého izolačního pórobetonového zdiva Ytong.

Objekt je napojen na stávající teclinickou inlrastrukturu. Stávajťď přípojky vodovodu, jednotné
kanalizace, plynovodu, silnoproudu a slabuproudu kapacitně vyhoví. Na olyektu bude proveden
nový hromosvod. Na střeše bude extenzivní vegetační vrstva, která má hydroakumulaCnf
schopnost a funguje jako zadržení a odpař dešťových vod. Bude vybudovaná nová retenční
nádrž, která bude sloužit pouze jako rezervoár vody pro zalévání. Teplá voda bude zajišténa
ohřevem ve stávajícím zásobníku TUV, který je součástí stávajícího plynového kotle. Všechny
pobytové místnosti jsou odvětrány přirozeně okny, nebo dveřmi. Koupelna i WC budou
odvětrány nucené nad úroveň střechy. Všechny místnosti budou osvětleny přirozené okny.
Údaje o katiwrálním úterní a par. č. a druhu pozemků podle katustru nemovitostí, na nich}. se
'{tavbu umisťuje a povoluje
Po/emek par.č.793, k. u. Stranice, obec Brno je v katastru nemovitosti' veden jako itastavěná
plocha a nádvoří, pozemek par.č, 794, k. u. Stranice, obec Brno je v katastru neniovitustí veden
jako zahrada.

Popia prostorového řešení stiivhy

Půdorysná velikost nástavby kopíruje tvar původního objektu tj. 9,90m x l0,70m, na jižní fasádě
vystupuje před fasádu půlkruhový arkýř 0 2.8m, který bude postaven na střeše stávajícího
balkonu, na severoZtlpadní straně 3.NP je umístěný nový balkon 5,66m x 2.03m. U severnf
fasády v l.NP se bude nacházet venkovní schodiště ke vstupu do bytu v2.NP o rozměrech
5,78m x 1.33m.
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Umístění stavby na pozemku

Severovýchodní roh objektu je od sousedního pozemku parc.č, 777, k.ú. Stranice, obec Brno
vzdálen 4.2m, vzdálenost jihovýchodoího rohu objektu od pozemku pare. č. 775, k.ú. Stranice,
obec Brno je 6,0m. Nejblíže k sousednímu pozemku parc.fi. 792, k.ú. Stranice, obec Brno je
vzdálen jihozápadní roh objektu, ve vzdálenost 7,6m. RetenÓní nádrž je umístěna 2,2m od
hranice s pozemkem parc.č. 777, k.ú. Stranice, obec Brno u severovýchodního rohu objektu. Na
severní straně je k objektu přistavěno nové venkovní schodiště, které nahradí původní zbourané.
Schodiště bude Široké I,4m a dlouhé 5,8m a spojuje úroveň terénu (-0,620 od 0,000 / 0,000 =
úroveň l .NP) a úroveň podesty před vstupem do bytu v 2.NP (+2,230 od 0,000 / 0,000 = úroveň
l.NP). Nejmenší vzdáieno.st objektu od stavby na pozemku parc.č. 776, k.ú. Stranice, obec Brno
je 21,4m, vzdálenost objektu od stavby na pozemku pare.é. 791,k.u. Stranice, obec Brno je cca
23,3 m, vzdálenost objektu od stavby na pozemku parc.č. 799, k.ú. Stranice, obec Brno je l6,6m.
Na severovýchodním rohu bude nově vykonzoiován balkon dlouhý 5,45m a široký 2,0m.
Vzdálenost balkonu od sousedního pozemku parc.Č. 777, k.u. Stranice, obec Brno je 2,2m. Na
jižní fasádč vznikne obloukový arkýř, který bude zároveň vytvářet kryti stávajícímu balkonu ve
2.NP.

Vyma.t'nf území dotčeného vlivy stavby

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků
a staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci spoleéného hzenf vymezení
v odůvodnéní tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umisťuje a povoluje: par. eis.

793, 794, k. u. Stranice, obec Brno, sou.sednť pozemky: par. Ł.774.775. 776, 777, 791,792,795,
779, k. u. Stranice, obec Brno.

Podmínky pro wnisíěm a provedení stuvby

I. Stavba btide umístěna a provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro
spofefiné řízení, která byla ovéřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být
prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.

2. Stavba bude prováděna stavehníin 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 zahájením stavby stavebník umísti 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
vylyĎovacích výkresů v souladu se spolčeným povolením právnickou nebo fyzickou
osobou s příslušným oprávněním.

6, Béhem 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 zaří/.ení 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 ochrané
veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před neprfznivými 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 nejpozdÓji k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
9. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády C. 362/2005 Sb„ o bližších
požadavcfch na bezpeénost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády C. 591/2006 Sb., o bližších minimálnfch
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
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10. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

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

12. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajišténa bezpečnost chodců.
13. Dopravní řešení akce (přepravní trasy, tonáž vozidel apod.) včetně užití přechodného
dopravního značení bude předem projednáno s příslušným silničním správním úřadem a
správcem komunikace tj. Brnčnské komunikace a.s., Renneská třída l a , Brno,
14. Přepravní trasa staventštnÍ dopravy bude vedena po ulicích městského okruhu od úl.
Úvoz, tvrdého, Vaňkovo nám., Barvičova a bude s max. celkovou tonážíI8t.

15. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku odboru
životního prostředí Magistrátu mésta Brna č.j, MMB/0085819/2021/SLOT (DS) ze dne
18.02.2021;

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochrané ovzduší, v platném
znění, budou splněny tyto ptxlmřnky:

Případné dodatečné změny ve způsobu vytápéní, spočívající v instalaci spalovacího
zdroje tepla by bylo nutné předložit ke schválení na 02P MMB.

Kropení vzniklých prašných ploch během stavebních uprav (zejména v době suchého a
vétrného počasí).

Pravidelná kontrola Čistoty dotčených příjezdových komunikací a chodnlTíů a v případě
způsobeného znečiSténí jejich okamžitá očista.

Skladováni' stavebních tnaEeriátů jemných ftakcí na takových místech a takovým
způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem vetru,
Udržování pořádku na staveništi a v okolí staveniště.

• Z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona é. 541/2020 Sb., o
odpadech:

Stavební a demoliční odpady je třeba pfednostné nabídnout k využití před odstraněním na
skládku. Průběžná evidence odpadů vČetné doiožent způsobu nakládání (využití,
odstranění) nuisí být půvtxtcem odpadů vedena v rozsahu ustanovení § 94 o odpadech.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č, 114/1992 Sb„ o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění a -i. hlediska ochrany a tvorby zelené:

Při realizaci zámfiru nesmí dojít k poruSenř ochranných podmínek volné žijících ptáků, a
také nesmí dojít k uhynu a zraňování dalších živočichů ( jedná se zejména o ochranu
rorýsů a netopýtů). Zmínéná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platnéni znění ( dále jen „zákon o ochraně přírody"), konkrétně
v ustanoveních § 5 odst, t a3 a §5a odst. l.

OŽP MMB doporučuje realizovat práce, pokud možno, minio hnízdní období ptáků (
hnízdní období probíhá cca od 1.4. do 31.8.). V přÍpadč netopýrů je situace
komplikovanfijšf, 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. hnízdťcích ptáků nebo netopýrů) je
nutné situaci konzultovat s odborným zoologem. 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 zvláíté chráněných druhů živočichů (rorýsi,
netopýři) prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský
úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, který rozhodne, zda je nutné
uděleni výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s úst. § 56
zákona o ochraně přírody,

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
16. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební denní.
17, Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31,12.2026.
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18. 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
é. 7 přílohy č.6 části B žádosti o vydání společného územního rozhodnuti a stavebního
povolení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější típravé územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Fáze výstavby dle plánu
kontrolních prohlídek jsou: závěrečná kontrolní prohlídka.
19. Stavbu lze užívat jen na základě kotaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podminek společného povolení požádá stavebník v souladu s úst. § 122 stavebního
zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.

Učastnfci řízení stanovení podie úst. § 27 odst. l správnfho řádu jsou

Odfivodnění

Stavební úřad obdržel dne 09.04,2021 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou

stavbu, ke které byla připojena společná dokumentace. Žádost podali
astoupeni na základě plné mocí In

,

,

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Jelikož žádost neobsahovala veškeré náležitosti, stavební úřad vyzval žadatele výzvou ze dne
20.05.202i C. j.MCBS/2021/0084294/HYSt aby žádost doplnil, zároveň říxeni usnesením ze dne
20.05.2021 č. j. MCBS/2021/0084269/HYSI přerušil a stanovil lhůtu k doplnění žádosti do
31.08.2021. Dne 20.05.2021 Stavební úřad poslal notářské kanceláři žádost o sdélení
poteiicionálnfho dědice S.j. MCBS/2021/0083924/KYSt po zesnulé účastnici řízení dle § 94k
stavebního zákona tj. po majitelce sousední stavby a pozemků par.fi. 773, 774, k,ií. Stranice,
obec Brno. Dne 01.06.2021 doplnil stavebník žádost. Stavební úřad uvéfíl a posoudil stavební
zámčr dle úst. § 94o stavchního y.ákuna včetně všech shromážděných podkladů. Dne ! 6.06.2021
bylo dědické řízení pravomocně skončeno a 21.06.2021 sdělila notářská kancelář Stavebnímu
úřadu jméno závétního dědice, který je učastnfkem řízení dle § 94k stavebního zákona. Dne
21,06.2021 Stavební úřad oznámí! účastníkům řízení a dotčeným orgánóm zahájení spolefiného
územního a stavebnfhu řť/.enÍ na výše uvedenou stavbu podle úst. § 94in od.st. l stavebního
zákona opatřením ze dne 21.06.2021 č.j. MCBS/202170103765/HYSI a současně stanovil lhůtu,
ve které mohli úéastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska,
čehož dotčené orgány a účastnici řízení nevyuíiii, Jelikož stavebnímu tirádu byly dobře známy
poméry v uzemí a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební
tirád ve smyslu § 94m odst, 3 stavebního zákona od ústního jednáni a ohledání na místě.
V průbéhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky. V oznámení o zahájení řízení rovnéí stanovil
lhůtu dle úst. § 36 od.st. 3 správního řádu, ve které měli účastníci tíženi možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Tohoto práva nevyužili.

Dle úst, § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznými

stanovisky a stanovisky dotčených orgánů. Žádost byla doložena téniito závaznými stanovisky,
stanovisky a vyjádřeními:

Odbor uzemnťho plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen MMB) vydal závazné
stanovisko pod é. j.: M M EV008 5 818/2021/Tem dne 08.03.2021; Odbor památkové péče MMB
vydal závazné stanovisko pod C.j, MMB/0130081/2021/P/zs dne 18.03.2021; Odbor životního

prostředí MMB vydal stanovisku pod č.j. MMB/0085819/2021/SLOT(DS) dne 16.03.2021;
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal závazné stanovisko pod ev. C.: HSBM-

1321-2/2021 dne 17.05.2021, Krajská hygienická stanice JmK vydala závazné stanovisko č.j.
KHSJM 09453/2021/BO/HOK dne (1.03.2021, Odbor vodního a lesního hospodářství a
zemědélství MMB vydal vyjádfeníť.j. MMB/0254896/2021 dne 20.05.2021.
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Okruh účastníků h'zenf byl stanoven v souladu s úst. § 94k stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závém, že v daném
případě toto právní postavení přísluší:
dle úst. § 94k pťsm. a) stavebníkovi, tj.
,
o; kteří
6
jsou zároveň die úst. § 94k písm. c) vlastníci stavby č.p. 79, na které budou stavební
úpravy provedeny a dle úst. § 94k písm. d) vlastníci pozemků par.č. 793 k.ú. Stranice,
obec Brno a 794, k.ii. Stranice, obec Brno.

dle úst. § 94k písm. h) obci, na jejímž územf má být požadovaný stavební záměr
uskuteénén, tj. Statutární město Brno, Dominikánské nám. !, 601 67 Brno zastoupené
.starostou městské Části města Brna Bmo-střed;

dle úst. § 94k písm. e) osobě, jejíž vlastnické právo Rebo jiné vécné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným
povolením přímo dotčeno, tj. vlastnici pozemků par.č. 776, k.u, Stranice, obec Brno a
par.č. 777, k.ú. Stranice, obec Brno -

vlastník pozemků par.é. 774, k.ú. Stranice, obec
Brno a par.é. 775, k.ú. Stranice, obec Brno 8
, vlastníci pozemků par.č. 791, k.ú. Stranice, obec Brno a par.fi.792, k.ú.
Stranice, obec Brno ~ J
vlastník pozemku par.č. 795, k.ú. Stranice,
obec Brno - Statutární mésto Brno, Dominikánské náměstí" 196/1, 602 (X) Brno, vlastník

pozemku par.č. 779 k.ú. Stranice, obec Brno -

,
.

Stavební úřad ve společném u/.emním a stavebním řÍzeiií ovčřit a po.sotidil .stavební zámér podle
úst. § 94o stavebního zákona. Dle úst. § 94o odst, l stavebního zákona stavební úfacl posoudil, že

je zárnér žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
predpi.su, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a
způsobu napojení nebo k podrnťnkám dt)tfiených ochranných a bezpeč iiost nich pásem a
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě ,s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popfípadé
s výsledkem řešení rozporů. Dále stavební úřad ovéřil dle úst. § 94o odst, 2 stavebního zákona,
že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu, že je zajištěn příjezd ke stavbě, a je včasně vybudované technické, popřípadě jiné
vybavení potřebné k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Stavební úřad die úst. § 94o odst. 3 stavebního zákona rovnéŽ ověřit účinky budoucího užívání
stavby.

Společná projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky i. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby,
podmínkám v uzemí, stavebné technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí.
Z žádosti, jejích příloh a projektové dokumentace je zřejmý rozsah projednávaného zámfiru.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou é. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání uzetní, v platném znění a 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby, v platném znéní.

Stavební úřad na základě výSe uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Společné povolení má dle úst. § 94p od.sl. 5 stavebního zákona platnust 2 roky ode dne nabytí
právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti. Jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho
platnosti.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 od.st. l správního řádu
odvoláni do 15 dnů ode dne jeho doručeni k Odboru územního a stavebnflio řízent Magistrátu
města Brna, Matinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím tirádu
městské části mésta Brna, Bmo-střed, Stavebního úřadu. Dominikánská 2, pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznáineno 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 nedoruSené a uložené
rozhodniití 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 uší. § 85 odst. l správního řádu

odkladný účinek,
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Ing. Fvana Hlávková
vedoucí
Stavebního úřadu

°f(íté wfeft

Správní poptatek byl vyměřen dle zákona i. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
/nční pudle položky 5. 18 bodu l písm. a) pozn. 2 ve výši 2500,- Kč.
I'iilolia

l x ověřená projektová dokumentace. štítek
Ooruíí se
stave hmk

zastoupení

Ol.
obec, na jejími, území má byt poiadovaný záměr uskutečněn
02. Statutární město Brno, Dominikánské namésti l, 602 00 Brno, zastoupené starostou méstské
části mé.sta Brna, Brno-střed

ostatní účastníci mění dle úst. § 94k stuvehního zákona

Statutární město Brno, iněstská část Brno-střed, Dominikánská 264/2,601 69 Brno
TMstoupené

03. Magistrát mésta Brna, Majetkový odbor. Malinovského namésti 624/3, 601 67 Brno

04.
05.
06.
07.
08.
09,
10.

