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ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 15.11.2021
Vážený pan
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 01.11.2021
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 01.11.2021 doručena
prostřednictvím datové schránky podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal o poskytnutí „kopie veškerých stanovisek vydaných správcem povodí, kterým
je státní podnik Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, sídlem Dřevařská 932/11, 60200 Brno - Veveří
na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „VodZ“) v období od 1. 1. 2020 do dne podání
této žádosti o informace, které se týkají stavebních záměrů ve smyslu § 3 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„StavZ“) umisťovaných či realizovaných v části katastrálního území Trnitá západně od ulic Dornych
a Plotní, z jihu ohraničené korytem řeky Svratky a hranicí území městské části Brno – střed,
vyznačeném na mapce přiložené k této žádosti o informace – jedná se o část katastrálního území
Trnitá, zahrnující (mimo jiné) pozemky a stavby Galerie Vaňkovka, ÚAN Zvonařka a železniční
stanice Brno dolní nádraží.“
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který Vám
poskytuje stanoviska vydaná správcem povodí, která byla na základě Vámi zaslaných parametrů
dohledána. Zároveň Vám tímto sdělujeme, že vzhledem k tomu, že stavební úřad není správním
orgánem vydávajícím předmětná stanoviska, nevede tak ani žádnou evidenci předmětných stanovisek
ani evidenci správních spisů, která by tato stanoviska obsahovala, a ani mu ze zákona neplyne
povinnost takovou evidenci vést. V příloze tohoto přípisu Vám proto zasíláme pouze ta stanoviska,
která se nám podařilo dohledat. S žádostí o zaslání kopií všech stanovisek vydaných správcem povodí
bychom Vám doporučili se obrátit přímo na správce povodí, který předmětná stanoviska vydal, tj. na
státní podnik Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ID datové
schránky: m49t8gw.

-2Požadované 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:
- Stanoviska správce povodí (18 str.)
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Demolice obchodního centra Dornych - odstranění stavebních objektů
(k. ú. Trnitá, obecní úřad obce s rozšířenou působností Brno, kraj Jihomoravský, ČHP 4-1 5-0111530-O-00)
Charakteristika akce:

Dne 27. 11. 2019 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru

pro bourací práce, kterou zpracovala společnost Arch.Design, s.r.o. (11/2019). Investorem stavby
je společnost Brno New Town Square, s.r.o.
Objekty se nachází na pozemcích parc. č. 998/1, 708/92, 1000/2 a další vk. ú. Trnitá. Předmětem
projektové dokumentace je demolice stavebních objektů v dotčeném území.
Stavební objekty:
SO 010 0bchodní centrum Dornych
SO 020 Dům dětí a mládeže (není předmětem této PD)
SO 030 Komerční prostory
SO 040 Dočasné přeložení trafostanice
SO 050 Stánek s občerstvením (není předmětem této PD)
SO 060 Stánek s občerstvením (není předmětem této PD)
SO 070 0bchodní jednotka
SO 080 Přístřešek na nákupní košíky
*

*

*

*

*

*

Demontáž IS a přípojek vřešeném území je předmětem předcházející dokumentace - ,,Dernolice
obchodního centra Dornych - příprava území". Objekty budou odpojeny od přípojek vody, splaškové
kanalizace, přípojek plynu a budou odpojeny dešt'ové svody objektů.
Stavba se částečně nachází v záplavovém území Qíoo VVT Svratka stanoveném v ř.km 8,758 - 40,050
Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 24. 10. 2007 pod č. j. JMK 1514'l3/2006, mimo aktivní zónu
záplavového území.

Podle map povodňového nebezpečí a povodňových rizik se stavba nachází v zóně nízkého a zbytkového
ohrožení.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ 0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok
Svitava a ve vodním útvaru podzemních vod 22410 Dyjsko-svratecký úval.
Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.
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- --- -Stanovisko správce povodí Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/200'l Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí
následující
stanovisko:

a) Z hlediska zájrnů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího
povodí Dyje [ustanoverí § 24 az § 26 zákona č. 254/200'l sb., o vodách a o změně některých
zákonůl je uvedený záměr možný, protože Ize předpokládat, že záměrem nedojde
ke zhoršerí chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod,
a ze nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizík v povodí Dunaje
je uvedený záměr možný.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít
vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení
nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájmŮ chráněných zákonem č. 254/200'l sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.
Upozorňujeme:
o S odpadem z demolice musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/20C)I sb.,
o odpadech a s jeho prováděcími předpisy.

Závěrem výslovně zdůrazňujeme, že veškerá rizika možných povodňových škod
v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s.p.
Doba platnosti tohqlo stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
Ing. P'ďVel BíZa 602 00 Bl'nO, [):'ev:..rská 11

vedoucí útvaru správ$VOWOO13- Dlč:CZ708900í3
-13-

Příloha: dokumentace

Nyní je možné zasílat žéídosti na e-mailovou adresu podatelna@pmo. cz nebo pomocí datové schránky (číslo
datové schránky ID: m49t8gw). Od dubna 201 8 je zaveden nový elektronický systém spisové služby Povodí
Moravy, s.p., který přináší některé změny v oficiální korespondenci naší organizace. Především budou nyní
naše stanoviska a sdělení žadatelůrn primárně zasílária v elektronické podobě ve formátu PDF
prostřednictvím eléktronické pošty. Upřednostňováno ie také elektronické podání žádostí
prostřednictvím výše uvedené emailové adresy nebo datové schránky. V listinné podobě budou
satanoviska a sdělení vydávána špíše ve výjimečných přípaďech iako opis (formálně bude'za órigin;alní
dokument považován soubor PDF ověřený elektronickým podpisem pověřeného zástupce Povodí
Moravy, s.p. útvaru správy povodí).
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Dočasná stavba pro reklamu
(k. ú. Trnitá, obecní úřad obce s rozšířenou působností Brno, kraj Jihomoravský, čHP 4-15-Ol-1530-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 26. 2. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru.
Investorem stavby je společnost BigBoard Praha, a:s.

Stavba je navržena na pozemku parc. č. 849/1 v k. ú. Trnitá. Předmětem je osvětlená oboustranná stavba
pro reklamu se 2 výlepovými plochami o rozměru 6 x 3 m. Stavba je ukotvena do základové železobetonové
patky. Osvětlení stavby je pomocí 4 halogenových svítidel.
Stavba se nachází v záplavovém území Svratky stanoveném Krajským i.ířadem Jihomoravského kraje dne
29. 1. 201 0 pod č. j. JMK 142939/2009, mimo aktivní zónu záplavového území.
Podle map povodňového nebezpečí a povodňových rizik se stavba nachází v zóně středního ohrožení.
Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ 0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok
Svítava a ve vodním útvaru podzemních vod 22410 Dyjsko-svratecký í,íval.
Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o zrněně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí
následující
stanovisko:

a) Z hlediska zájrnů daných platným Národrím plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího
povodí Dyje [ustanovení § 24 az: § 26 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně r»ěkterých
zákonůl je uvedený záměr možný, protože Ize předpokládat, že záměrem nedojde

ke zhors-erí chemÍckého stavu a ekologického stavu/potencíálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativmho stavu útvarů podzemmch vod,
a ze nebude znemožněno dosažerí jejich dobrého stavu/potenciálu.

Povodí Moravy. s.p.

www.pmo.cz

Dřevařská íi, 6ozooBrno
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-- --Z- hlediska zájmů daných Rlánem pro zvládáríí povodňových rizik v povodí Dunaje
je uvedený záměr možný.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít
vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení
nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 2541200l sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. Výstavbou stavby pro reklamu nedojde
ke zhoršení odtokových poměrů.
Upozorňujeme:
* Majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v §85 zákona
č.254/2001 Sb. vplatném znění, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost
a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a na příkaz
povodňového orgánu odstraňovat své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení
odtokových poměri:í.

Závěrem výslovně zdůrazňujeme, že veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě
v záplavovém území nese investor, resp, vlastmk stavby nikoliv Povodí Moravy, s.p.
Doba p!atnosti tohotc stanaviska je 2 rcky, nebode-li využito pro vydání platriého rozhodnutí nebo
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Ií

r"fJ-

O;

r-Á"""'a+"?Š""'-'
f W..%Á

Á'

M

strana 1]3

Drgrlálně podepsal}a: Ing. Pavel BLza, 27. 4. 2020 18:52

m
1 POVODI l

lMORAVY l

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

30. 3. 2020

PM-13915/2020/5203/Ka

Ing. Eva Kacálková

Brno

+420 541 637 412

27. 4. 2020

MÍSTO/DATUM

kacalkova@pmo.cz

DORNYCH - polyfunkčm komplex
(k. ú. Trnitá, obecní úřad obce s rozšířenou působností Brno, kraj Jihomoravský, ČHP 4-1 5-Ol-í 530)
Charakteristika akce:

Dne 3al. 3. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru

pro územní řízení, kterou zpracovala společnost Arch.Design, s.r.o. (3/2020). Investorem stavby
je společnost Brno New Town Square, s.r.o.
Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 998/1 , 989, 998/5 a další v k.ú. Trnitá. Předmětem dokumentace

je nový polyfunkční komplex mezi ulicemi Dornych, Úzká, uhelná a hlavním železničrím nádražím.
Polyfunkční komplex bude zahrnovat především stavební objekt, který tvoří šest nadzemních budov
na společné podnoži o třech podzemních podlažích, provozní soubory a dále související dopravní

a technickou infrastrukturu a sadové úpravy. Účel užívání budou obchodní plochy, kanceláře, restaurace,
bydlení a hotel.
Popis funkcí jednotlivých bloků objektu:

3.PP a 2.PP - parkování, technické místnosti, strojovny, skladovací prostory, sprinklerovny, retenční nádrž,
šatny, sociální zařízení, úklidová místnost, ve 2.PP myčka aut.

1.PP - zásobování, supermarket, retail (= obchodní plochy) , trafostanice, výměníková stanice, technické
místnosti, strojovny, skladovací prostory, retenční nádrž, odpadové hospodářství.
Blok A: retail (= obchodní plochy), restaurace, bydlení
Blok B: retail (= obchodní plochy), kanceláře
Blok C: retail (= obchodní plochy), kanceláře
Blok D: retail (= obchodní plochy), kanceláře
Blok E: retail (= obchodní plochy), kanceláře
Blok F: retail (= obchodní plochy), hotel

Polyfunkčm komplex bude napojen na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Vnitřní kanalizace je navržena
systémem oddílné soustavy, tj. splašková, dešt'ová a tuková. V objektu je navržen ORL. V objektu budou
osazeny čistící stroje pro zachytávání nečistot v prostoru garážových stání. Vrámci projektu nejsou
navrženy podlahové vpusti v ploše pro parkování. Veškeré úkapy nebo tající sníh z automobilů budou
sbírány úklidovými stroji. Tyto čisťící stroje jsou umístěné ve 2.PP a 3.PP v místnostech pod objekty B a E.
Z těchto strojů bude odpadní voda sváděna do odlučovačů ropných látek (pro každý objekt jeden odlučovač)

osazených pod podlahou 3.PP v místnosti čistícího stroje. Lapáky tuků jsou řešeny jako vestavěné zařízenÍ
uvnitř objektu SO 1í0. Odpadní vody z gastroprovozu budou svedeny do lapáku tuků, kde budou vody

www.pmo.cz
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Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí
Dunaje, který byl schválen v prosinci 2015, leží předmětná lokalita pro výstavbu polyfunkčního komplexu
převážně v nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení. Dle nových podkladů map povodňového ohrožení
pro //. Plánovací cyklus Plánu pro zvládání povodňového rizika , které byly zveřejněny 23.12. 2019 a vychází
z přesnějších výškopisných podkladů (Digitální model reliéfu 5. generace DMR 5G) leží předmětná lokalita
opět převážně v nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení.
Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ 0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok
Svitava a ve vodním útvaru podzemních vod 22410 Dyjsko-svratecký úval.
Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.
Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonŮ
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisŮ, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí
následující
stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národrím plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího
povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých
zákonů] je uvedený záměr možný, protože Ize předpokládat, ze záměrem nedojde
ke zhoršerí chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantítativního stavu útvarů podzemmch vod,
a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Z hlediska zájrnů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
je uvedený záměr možný.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výse uvedenými platnými
dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít
vlív na stav vodního útvaru el že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení
nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. Výstavba je navržena převážně v nízkém
a zbytkovém povodňovém ohrožení a v místě stávající zástavby.
Upozorňujeme:

* Majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v §85 zákona
č.254/2001 Sb. vplatném znění, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost
a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a na příkaz

povodňového orgánu odstraňovat své předměty a zařízení, které mohou zpŮsobit zhoršení
odtokových poměrů.
Závěrem výslovně zdůrazňujeme, ze veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě
v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s.p.
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza
vedouci útvaru správy povodí
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DORNYCH - polyfunkční komplex
(k. ú. Tmitá, obecnÍ úřad obce s rozšířenou působností Brno, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-Oí-1530)
Charakteristika akce:

Dne 23. 9. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru
pro územní řízení, kterou zpracovala společnost Arch.Desígn, s.r.o. (3/2020). Investorem stavby
je společnost Brno New Town Square, s.r.o.
Ke stavbě bylo vydáno stanovisko správce povodí zn. PM-13915/2020/5203/Ka ze dne 27. 4. 2020
a stanovení kóty hladiny Ql00 zn. PM-3085/2019-21 0/Zen ze dne 13. 3. 2019.

Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 998/1 , 989, 99.8/5 a další v k.ú. Trnitá. Předmětem dokumentace

je nový polyfunkční komplex mezi ulicemi Dornych, Úzká, Uhelná a hlavním železničním nádražím.
Polyfunkčrí komplex bude zahrnovat především stavební objekt, který tvoří šest nadzemních budov
na společné podnoži o třech podzemních podlažích, provozní soubory a dále související dopravní

a technickou infrastrukturu a sadové úpravy. Účel užívání budou obchodní plochy, kanceláře, restaurace,
bydlení a hotel.
Popis funkcí jednotlivých bloků objektu:
3.PP a 2.PP - parkování, technické místnosti, strojovny, skladovací prostory, sprinklerovny, retenční nádrž,
šatny, sociální zařízem, úklidová místnost, ve 2.PP myčka aut.
1 .PP - zásobování, supermarket, retail (= obchodní plochy) , trafostanice, výměmková stanice, technické
místnosti, strojovny, skladovací prostory, retenční nádrž, odpadové hospodářství.
Blok A: retail (= obchodní plochy), restaurace, bydlení
Blok B: retail (= obchodní plochy), kanceláře
Blok C: retail (= obchodní plochy), kanceláře
Blok D: retail (= obchodní plochy), kanceláře
Blok E: retail (= obchodní plochy), kanceláře
Blok F: retail (= obchodní plochy), hotel
Polyfunkční komplex bude napojen na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Vnitřní kanalizace je navržena
systémern oddílné soustavy, tj. splašková, dešt'ová a tuková. V objektu je navržen ORL. V objektu budou
osazeny čistící stroje pro zachytávání nečistot v prostoru garážových stání. Vrámci projektu nejsou
navrženy podlahové vpusti v ploše pro parkování. Veškeré úkapy nebo tající sníh z automobilů budou
sbírány úklidovými stroji. Tyto čistící stroje jsou umístěné ve 2.PP a 3.PP v místnostech pod objekty B a E.
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Z těchto strojů bude odpadm voda sváděna do odlučovačů ropných látek (pro každý objekt jeden odlučovač)
osazených pod podlahou 3.PP v místnosti čístícího stroje. Lapáky tuků jsou řešeny jako vestavěné zařízení
uvnitř objektu S)0 110. Odpadní vody z gastroprovozu budou svedeny do lapáku tuků, kde budou vody
přečištěny a následně výtlakem odvedeny objektovou splaškovou kanalizací do přípojky splaškové
kanalizace

Hospodaření s dešťovými vodami je rozděleno do dvou částí. Jednak je odváděna dešt'ová voda z ploch
objektu a navazujících ploch na pozemcích investora a také je odváděna ze zpevněných ploch, které budou
převedeny do vlastnictví města.

Zpevněné plochy převáděné do vlastníctví města budou odvodněny do stávajícich kanalizačrích stok.
Pro odvodnění zpevněných ploch v trase stávající ulice Uhelná (podél hlavního nádraží) budou využívány
stávající vpusti, které jsou napojeny do kanalizačního sběrače. Zpevněné plochy jsou navrženy v rozsahu
odpovídajícímu stávajícímu stavu.
Dešt'ové vody ze zpevněných ploch mezi nadzemními věžemi objektu SO 110 a přilehlými komunikacemi

ulice Dornych a Úzká budou odvodněny na komunikaci. Jedná se převážně o rekonstrukci stávajících ploch
a jejich doplnění v návaznosti na výškové úrovně okolních objektů.
Projektem řešená dešt'ová kanalizace odvádí vody ze střech objektu SO 110 a navazujících zpevněnýqh
ploch na pozemcích investora.

Podle výsledků hydrogeologického posudku není možné v zájmovém území řešit zasakování srážkových
vod. Z tohoto důvodu je navrženo jímání dešťových vod. S ohledem na umístění objektu, návaznosti
na okolní objekty a vyčlenění prostoru zelených ploch pro další budoucí využití je navrženo jímání vod
do nádrže umístěné v objektu SO 110.

Voda ze střech objektů a navazujících zpevněných ploch je svedena do centrální retenční nádrže.

Část objektů je odvodněna přímo clo nádrže, z části ploch je voda svedena do podružných retenčních

nádrží, odkud -je přečerpávána do centrální nádrže. Na základě provedeného hydrotechnického výpočtu byla
navržena nádrž o kapacitě 1260 ma. Z hlavní retenční nádrže budou čerpány srážkové vody z celého objektu
do přípojky dešt'ové kanalizace. Odtokové množství čerpaných vod bude podle max. povoleného odtoku
srážkových vod do kanalizace stanovené BVK. Centrální retenční nádrž v objektu bude opatřena
bezpečnostním havarijním přepadem a napojením do venkovní dešt'ové kanalizace.
Hladina QIOO neovlivněná = 200,97 m n.m.

Navrhovaná ochranná opatření a výškové umístění objektů:
obj. A (celý), obi. B (celQ), obj. C (část mimo lobby a viezdl, obj. D (celi obi. E (celíJ mimo vjezdl,
*

obj. F (celQ, mimo lobby a přilehlý malý objekt):

Tyto objekty mají = 0,000 na kótě 201,120 m.n.m., tj. 150 mm nad hladinou Q100. U těchto objektů,
nebo jeiich í,ástí se nepředpokládá žádné ochranné opatření proti povodni
*

@

obj. C (lobby a vjezd do podzemních podlaží):
:t: 0,000 lobby je na kótě 201 ,550 m.n.m., úroveň vjezdu je na kótě 20130 m.n.m, tj. 580 mm, resp.
330 mm nad hladinou Q100. Ll těchto objektů nebo jejich částí se nepředpokládá žádné ochranné
opatření proti povodni.
obj. E (viezd do podzemních podlaží):

Úroveň vjezdu je na kótě 200,35 m.n.m, tj. 620 mm pod hladinou C)10(, a 920 mm pod hladinou

Q100+doporučen-í. V místě vjezdu je navrženo mobilní hrazení výšky 900 mm. Hradidlový kryt bude

tvořen hliníkovými profily 50 x ;?15 mm nebo 90 x 165 mm s pryžovým těsněním po obvodě. Profily

budou uloženy-do bočních vedení, pevně spojených s konstrukcí -obj. E (ŽB stěny a sloupy).

íí

obj. F (lobby):

'?*?0,000lobby je na kótě 200,950 m.n.m., tj. 20 mm pod hladinou Q100. U této části obj. F, jejíž fasáda
je délky do 40 m, je s ohledem na nízkou výškovou úroveň pod Q10(, ochrana navržena pomocí pytlů
s pískem.
obj. F (přilehlý malý objekt):

:Ý: o,ooo malého objektu je na kótě 200,520 m.n.m., tj. 450 mm pod hladinou Q100 a 750 mm pod
hladinou Q1@@+doporučení. V místě vstupu do tohoto objektu je navrženo mobilní hrazení výšky
750 mm. Hradidlový kryt bude tvořen hliníkovými profily 50 x 215 mm nebo 90 x 165 mm s pryžovým
těsněním po obvodě. Profily budou uloženy do bočních vedení, pevně spojených s konstrukcí obj. E

(ŽB stěny 'a sloupy).
Uskladnění mobilních hrazení a pytlů s pískem je zajištěno v některé z technických místností
v suterénech objektu.

í.
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Stavební záměr se částečně nachází v záplavovém územf Q1@@ WT Svratka stanoveném v ř.km 8, 758 40,050 Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 24. 10. 2007 pod č. j. JMK 151413/2006, mimo aktivní
zónu záplavového území.
Dle map povodňové.ho ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí
Dunaje, který byl schválen v prosinci 2015, Ieží předmětná lokalita pro výstavbu polyfunkčního komplexu
převážně v nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení. Dle nových podkladů map povodňového ohrožení
pro //. Plánovací cyklus Plánu pro zvládání povodňového rizika , které byly zveřejněny 23. 12.2019 a vychází
z přesnějších výškopisných podkladů (Digitální model reliéfu 5. generace DMR 5G) leží předmětná lokalita
opět převážně v nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení.
Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ 0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok
Svitava a ve vodním útvaru podzemních vod 22410 Dyjsko-svratecký úval.
Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stanovisko správce povodí
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/20C)I Sb. o vodách a o změně některých zákonŮ

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisŮ, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí
následující
stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího
povoďí Dyje [ustanoverí § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých
zákonů] je uvedený záměr možný, protože Ize předpokládat, ze záměrem nedojde
ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantitatívního stavu útvarů podzemních vod,
a ze nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Z hlediska zájmu daných Plánem pro zvládárí povodňových rizik v povodí Dunaje
sdělujeme, ze uvedený záměr není v rozporu s cílem plánu.
Toto hodnocení vychází z posouzerí souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude ríít
vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení
nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. Výstavba je navržena převážně v nízkém

a zbytkovém povodňovém ohrožení a v místě stávající zástavby. Hloubky vody při Q1(,O jsou
od O,2 m do O,6 m. Objekt má navrženo individuální PPO.
Upozorňujeme:
* Majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v §85 zákona

č.254/2001 Sb. vplatném znění, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost
a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a na příkaz
povodňového orgánu odstraňovat své předměty a zařízení, které mohou zpŮsobit zhoršení
odtokových poměrŮ.
Závěrem výslovně zdůrazňujeme, ze veškerá rízika možných povodňových škod při stavbě
v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s.p.
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.
Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí
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Rekonstrukce a dostavba budovy Opuštěná 4, Brno
(k. ú. Trnitá, obecní úřad obce s rozšířenou působností Brno, kraj Jíhomoravský, ČHP 4-15-Ol-1530-0-00)
Charakteristíka akce:

Dne M. 4. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru
pro stavební řízení, kterou zpracovala Architektonická kancelář Burian - Křivinka s.r.o. (4/2020) Investorem
stavby je GW Opuštěná 4 s.r.o.
Kí:ízemnímu řízení bylo vydáno stanovisko správce povodí zn. PM-23856/2018/5203/Ka
ze dne 11. 10. 20'l8. Pro stavbu bylo vydáno územm rozhodnutí č. j. MCBS/2019/0181279/MIK?
ze dne4. 11. 2019.

Objekt se nacházi na pozemcích parc. č. 969 a 970 v k. i.:i. Trnitá. Předmětem je rekonstrukce a dostavba
stávající budovy včetně úpravy chodníků, komunikací a přípojek v bezprostředním okolí stavby. V přízemí

jsou urrístěny menší obchody, v horních patrech pak navrženy kanceláře, ateliéry a byty. V nové píaístavbě
jsou navržena dvě podzemí podlaží, ve kterýct"i jsou umís'těny hromadné garáže,- sklepy a technická
vybavenost domu. V 1.NP je vjezd do garáží a je zde umístěno 8 parkovacích pohotovostních stání
určených pro návštěvy a prostory pro uskladnění kol, motorek a místnost odpadky. Z 1.NP se

jednopruhovou rampou auta dostanou do 1.PP, kde je umístěno 24 parkovacích stánÍ pro-auta a dvě pro
motocykly. Dále je podlaží využito pro technickou vybavenost budovy (strojovna tepelných čerpadel a VZT,
příprava TUV, trafo, rozvodna NN, SL, požární rozvodna). Pod rekonstruovaným objektem je umístěna

retenční nádrž. Ve druhém suterénu jsou převážně parkovací stání s kapacitou 28 míst pro a-uta a tří pro
motocykly, jsou zde umístěny sklepní kóje bytů.

Nová přípojka vody pro objekt Opuštěná 4 je navržena z potrubí PEIOORC-sdrl7 90x8,2 (DN80 a bude
napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN80 LT. Délka přípojky je 4,5 m (po vodoměrnou
šachtu). Přípojka splaškové kanalizace je navržena z trub a tvarovek kameninových hrdlových DN 200.

Napojení bude na kanalizaci DN400 KAM vedenou pod dnem kolektoru. Délka přípojÍ«y je 7,6 m-.
Dešt'ová voda ze střech a teras objektu bude sváděna odpadním potrubím do 1.PP do retenční nádrže

(užitný objem 11 m3), Ze které bude vypouštěna regulovaným odtokem (v množství 6,7 I/s) do přípojky
dešt'ové kanalizace před objektem ve správě BVK. Přípojka dešt'ové kanalizace je navržena z trub a

tvarovek kameninových hrdlových DN 200. Napojení bude na kanalizaci DN500 BEO-. Délka přípojky je 4,1
m. Odvodnění zpevněných ploch kolem objektu Opuštěná 4 je funkčně rozdělena na dvě části - východní a
jihozápadní. Jihozápadní část zpevněných ploch bude likvidována vsakem na terénu, bude odvodněna do
zatravněných ploch přiléhajících ke komuníkaci. Zpevněné plochy na východní straně areálu budou

odvodněny pomocí dvou uličních vpustí a liniového žlabu do vs'akovacího objektu. Jedná se ale o dočasné
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řešení, nebot' po vybudování ulice Bratří Kubů, budou vpusti propojeny s odvodněním ostatních ploch této

ulice. DokumeÍntace je koordinována s projektem výstavby Paláce Trnitá. U ostatních venkovních ploch se
jedná rovněž o dočasné řešení, které bude koncepčně řešeno v souvislosti s výstavbou bulváru. Vsakovací
objekt, odlučovač ropných látek a kanalizace jsou navrženy v prostoru založení tunelu SJKD. V době
výstavby tunelu nebudou tato zařízení zrealizována (nebo budou zrušena, neboť bude realizováno
odvodnění ulice Bratří Kubů).

1 .NP je v úrovni 199,90 m n.m., hladina Q100 je 200,61 m n.m. V objektu je navrženo individuální PPO objekt bude zajištěn proti vniknutí vody (vodotěsná skla, vstup opatřen mobilm protipovodňovou zábranou

(10 ks, 7 x do -prodejen, 1 hlavní vstup, 2 x únikové schodiště)). V 2. a 1 . PP je technické zázemí objektu

(rozvodna, požární rozvodny, tepelná čerpadla, strojovna VZT, rozvaděč 800 kW, datové rozvaděče). Tyto
místnosti budou chráněné vodotěsnou konstrukci, vodotěsné dveře. Vjezd do podzemních garáží se dle PD

doporučuje uzavírat pomocí protipovodňových vrat nebo jiné zábrany. Objekt má navržen povodřiový plán. V

pří'padě rÍzika zaplavení je navrženo uzavřem objektu, odvoz aut, evakuace fyzických i právnických osob,
evakuace techniky.

Stavba se nachází v záplavovém území Q1@,) VVT Svitava stanoveném Krajským úřadem Jihomoravského
kraje dne 21. 5. 201 8 pod č. j. JMK 73535/201 8, mimo aktivní zónu záplavového území.
Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí

Dunaje,' který byl schválen v prosinci 2015, leží předmětné pozemky ve středním (parc. č. 969) a vysokém
(část-parc. č-. 970) povodňovém ohrožení. Dle nových podkladů map povodňového ohrožení pro //. Plánovací
cyklus Plánu pro zvládání povodňového rizika , které byly zveřejněny 23.12.2019 a vychází z přesnějších

výškopisných-podkladů (Digitální model reliéfu 5. generace DMR 5G) leží předmětné pozemky středním
(parc.' č. 969) a vysokém (část parc. č. 970) povodňovém ohrožení.
Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ 0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok
Svitava a ve vodním útvaru podzemních vod 22410 Dyjsko-svratecký úval.
Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisŮ, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí
následující
stanovisko:

a) Z hlediska zájrnů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího

povodí Dyje [ustanovení % 24 až § 26 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých
zákonůl je uvedený záměr možný, protože Ize předpokládat, ze záměrem nedojde
ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod,
a ze nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Z hlediska zájmu daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
sdělujeme, ze uvedený záměr není v rozporu s cílem plánu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít
vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení

nebude výrazně změněna. Objekt nemá vliv na změnu odtokových poměrŮ.
b) Z hlediska dalších zájrnů chráněných zákonem č. 254/2001 sb., o vodách a o změně
některých zákonů Vám sdělujeme následující: stavba se nachází ve středním povodňovém
ohrožení, hloubka vody při Q10(, je cca 1 m. Zaplaveno mŮže být 1. a 2. podzemní podlaží
a 1 nadzemni podlaži V ob3ektu 3e navrženó"indiÝiduální PPO

Objekr"n-emá avliv naa -zmmnu 'odtokových -poměrŮ,' WmÍstěnÍ objektu je v zákrytu současné zástavby
a vyloučení objemu vody je minimální. Závažným rizikem je však nutná evakuace objektu

i
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v případě zaplavení území, tedy významné zatížení IZS. Z toho dŮvodu doporučujeme realizaci
objektu až po provedení protipovodňových opatření na Svratce.

Nakládání se srážkovými (dešt'ovými) vodami je třeba provádět ve smyslu § 5 a 27 zákona
č. 254/2001 sb., v platném znění, svyhláškou č. 501/2006 Sb. vplatném znění, konkrétně
dle TNV 75 9011 ,,Hospodaření se srážkovými vodami" a vody je třeba přednostně zasakovat,
využívat a zadržovat v lokalitě. Ve vlastním zájmu investora je třeba důkladně zvážit možnost
druhotného využití dešt'ových vod např. pro zálivku, okrasnou funkci, splachování toalet atd.

Upozorňujeme:

* Majitel stavby vzáplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v §85 zákona
č.254/2001 Sb. vplatném znění, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost
a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a na příkaz

povodňového orgánu odstraňovat své předměty a zařízení, které mohou zpŮsobit zhoršení
odtokových poměrŮ.

Závěrem výslovně zdůrazňujeme, ze veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě
v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s.p.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí
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Ing. Eva Kacálková
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14. 6. 2021
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DOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO.OBJEKTU PALÁC TRNITÁ, SO 2010 BUDOVA A1

(k. ú Trnitá, ORP Brno, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-Ol-1530-0-00)
Charakteristika akce:

Dne 23. 4. 2021 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru pro
územní a stavební řízení, kterou zpracovala společnost Pelčák a partner architekti, s. r. o. (3/2021).
Investorem stavby je společnost MS Trrítá 1 , a.s.

Podzemní hromadné garáže Al byly součástí stanoviska správce povodí zn. PM-'13253/2018/5203/Ka
ze dne 2. 8. 2018.

Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 93al , 97412, 974140 a další v k. ú. Trnitá. Předmětem je změna
dokončené stavby - nadstavba právě realizované podzemní části objektu A1, která je součástí spoíečrié
podnože polyfunkčního objektu Palác Trnitá. Podzemní část stavby byla navrzena a je realizována tak, aby
umožnila budoucí nadstavbu nadzemní částí objektu A1 . Veškeré přípojky objektu A1 byly navrženy a jsou
realizovány v předchozí etapě. V 1. PP a 2. PP jsou navrženy hromadné garáže a domovní vybavení
(povoleno v rámcí předchozí etapy). V 1 . NP jsou navrženy obchodní plochy, domovní vybavení a vstupní
prostory, ve 2. NP kanceláře, ubytovací jednotky a ve 3 - 9. NP byty a ubytovací jednotky.

Obiekt je napojen novou vodovodní přípojkou PE DN 80 napojenou na vodovodní řad LT DN 200 vedený
v ul. Trnitá. Pro objekt A1 je provedena jednotná kanalizační přípojka z kameniny DN 200 v délce 7,00 m.
Přípojka je napojena do stáva'ýcí kanalízace DN 600 BET v ulici Trnitá. Kanalizací budou odváděny jak
odpadní vody splaškové, tak regulované dešťové. Dešťové vody budou z budovy odváděny do retenční
nádrže umístěné v 1. PP. Retenční nádrž byla řešena v rámci stavebního povolem předchozí etapy stavby
Paláce Trnitá. Na odtoku z retenční nádrže (RN) bude osazena zpětná klapka a regulátor odtoku
pro dodržení limitního odtoku 10 l/s/ha, tj. pro danou odvodňovanou plochu Q=2,19 l/s. Užitný objem retence
bude min. 28 m3. Zpětná klapka bude chránit objekt před vyplavením přes kanalizační potrubí (hladina
při povodni QIOO zhruba O,5 m nad úrovní í . NP).

Protipovodňová opatření: Vzhledem k tomu, že se úroveň 1.NP (200,10 m n. m.) nachází pod hladinou
rozlivu stoleté vody (200,6al m n. m.), budou řešena následující opatření:
* Sokl domu bude do výšky min. +0,810 mm (200,91 m n. m.) vodotěsný.
*

Všechny vstupy do objektu pod hladinou rozlivu stoleté vody budou vybaveny mobilními
protipovodňovými bariérami do výšky minimálně +0,810 mm (200,91 m n. m.).

Protipovodňová ochrana společné podnože s již povolenou stavbou Paláce Trnitá je řešena v návaznosti
s ostatnimi objekty Paláce Trnitá, objekt dostavby dotváří protipovodňovou ochranu stavby v rámci svého
půdonysu ze strany ulice Trnitá.

Stavba se nachází v záplavovém území Svratky stanoveném Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne
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29. 1. 2010 pod č. j. JMK 142939/2009, mimo aktivní zónu záplavového území.

Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povoi
Dunaje, který byl schválen v prosinci 2015, lezí předmětné pozemky ve středním povodňovém ohrožení. D.
nových podkladů map povodňového ohrožení pro //. Plánovací cyklus Plánu pro zvládání povodňovéh
rizika, které byly zveřejněny 23. 12.2019 a vychází z přesnějších výškopisných podkladů (Digitální modi
reliéfu 5. generace DMR 5G) leží předmětné pozemky ve středním a vysokém ohrožení.
Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ.0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tc
Svitava a ve vodním útvaru podzemních vod 22410 Dyjsko-svratecký úval.
Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.
Stanovisko správce povodí

Na zákíadě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákon
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisíů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povot
následující
stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčíh
povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o zrríěně některýc
zákonůl je uvedený záměr možný, protože Ize předpokládat, ze zárněrem nedojd
ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvar
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních VO(
a ze nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmu daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaj
sdělujeme, že uvedený záměr není v rozporu s cílem plánu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnýn
dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude m
vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ol"irožer
nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájrnů chráněných zákonem č. 254/2001 sb., o vodách a o změn
některých zákonů, souhlasíme suvedeným záměrem za podmínky, že objekt bude m
zpracovaný povodňový plán a individuální PPO do doby realizace PPO Svratky, etapa IX, X, Xl.
Stavba bloku Al nezhorší odtokové poměry. Vysoké povodňové ohrožení na předmětnýc
pozemcích je pouze lokální terénní sníženina.
Upozorňujeme:

* Majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v §85 zákon
č.254/200"l Sb. vplatném znění, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnos
a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a na příka
povodňového orgánu odstraňovat své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršer
odtokových poměrů.

Závěrem výslovně zdůrazňujeme, že veškerá rizika možných povodňových škod při stavb
v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby níkoliv Povodí Moravy, s.p,
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí neb
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pesek
vedoucí útvaru správy povodí
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outdoor akzent s.r.o.
Tuřanka 1519/15a
62700 BRNO

vAš oopis ZNAčKY/ZE DNE

wúšt ZNAčKA
PM-44434/2021/5203/Ka

/ 29. 9. 2021

VYŘIZUJE

MíSTO/DATUM

Ing. Eva Kacálková

Bmo

+420 541 637 412

19. 10. 202í

kacalkova@pmo.cz

Jednostranná stavba pro reklamu na parc. č. 985/3, k. ú. Trnitá
(k. Ll. Trnitá, ORP Brno, kraj Jihomoravský, čHP 4-1510l-'1530-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 1. 10. 2021 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru pro
územní
a stavební řízení, kterou zpracoval
(9/2021). Investorem stavby je společnost
outdoor akzent, s.r.o.
Stavba se nachází na pozemku parc. č. 985/3 v k. ú. Trnitá. Jedná se o 3 ks stávajících staveb pro reklamu,
které jsou na vý'>e uvedeném pozemku umístěny od r. 1992. Stavby pro reklamu jsou jednostranné,
nereflexní, ukotvené do základové betonové patky v zemi. Stavba pro reklamu má 1 výlepovou plochu.
Velikost výlepové plochy je 5,1 x 2,4 m.
Stavba se nachází v záplavovém území WT Svratka stanoveném v ř.km 8, 758 - 40,050 Krajským úřadem
JihomoravsMho kraje dne 24. 10. 2007 pod č. j. JMK 1 51413/2006, mimo aktivní zónu záplavového území.
Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí
Dunaje, který byl schválen v prosinci 2015, leží předmětná stavba ve středním povodňovém ohrožení. Dle
nových podkladu map povodňového ohrožení pro //. Plánovací cyklus Plánu pro zvládání povodňového
rizika, které. byly zveřejněny 23. 12.2019 a vychází z přesnějších výškopisných podkladů (Digitální model
reliMu 5. generace DMR 5G) leží předmětná stavba také ve středním ohrožení.
Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ.0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok
Svitava a ve vodním útvaru podzemních vod 22410 Dyjsko-svratecký úval.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.
Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí
následující
stanovisko:

a) Z hlediska zájrnů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího
povodí Dyje [ustanovení § 24 az § 26 zákona č. 2541200l sb., o vodách a o změně některých
zákonůl je uvedený zárněr možný, protože Ize předpokládat, ze zárněrem nedojde
www.pmo.cz
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ke zhoršem chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod,
a že nebude znemožněno dosažerí jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmu daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
sdělujeme, z:e uvedený záměr nerí v rozporu s cílem plánu.
Toto hodnocerí vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velíkostí a dopadu nebude mít
vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového ríebezpečí a povodňového ohrožení
nebude změněna. Stavba pro reklamu nemá vliv na odtokové poměry.

b) Z hlediska dalších zájrnů chráněných zákonem č. 254/2001 sb., o vodách a o zrněně
některých zákonŮ, souhlasíme s uvedeným záměrem.
Upozorňujeme:

S ohledem na zavedení elektroníckého systému spisové služby v rámci Povodí Moravy, s. p., který
přináší některé změny v oficiální korespondenci naší organizace, si Vás dovolujeme požádat
o zasílání Vašich dalších žádostí včetně příloh emailem na adresu podatelna@pmo.cz nebo
datovou schránkou ID: m49t8gw, které jsou určeny k příjmu a evidenci oficiální korespondence
zasílané prostřednictvím elektronické pošty. Naše stanoviska a sdělení žadatelům budou primárně
zasílána v elektronické podobě ve formátu PDF prostřednictvím elektronické pošty. V listinné
podobě budou stanoviska a sdělení vydávána spíše ve výjimečných případech jako opis (formálně
bude za originální dokument považován soubor PDF).

Závěrem výslovně zdŮrazňujeme, že veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě
v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s.p.
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.
Povodí Moravy, s.p
602 00 Elrno, Dřevařská 'l ?

IČO:70890013, DIČ::CZ708900i3
-13-

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Příloha:
dokumentace
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