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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 13.11.2021
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 13.11.2021 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 Hroznová 6,
Brno dovolující aktuálně prováděnou stavbu“.
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 „Rekonstrukce rodinného domu Hroznová 6“ (12 str.)
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Domiiiikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
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Společné územní a stavební řízení pro stavbu nazvanou „Rekonstrukce rodinného doinu
Hroznová 6", na ulici Hroznová, č.p. 462, na pozemku pai-.č. 455/1 a 455/2 a 242, k.u. Písařky,
obec Brno

^

SPOLEČNÉ POVOLENI

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(ytavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), ve společném územním a stavebním
řízení posoudil a ověřil ve smyslu úst. § 94o stavebního zákona žádost ze dne 16.12.2019
stavebníka kterým je
a
zastoupený na základě plné moci

Archateliery Hrůša & spol., s.r.o., IČO 29187630, Žižkova 506/5, 602 00 Brno, o vydání
společného povolení na stavbu s názvem: „Rekonstrukce rodinného domu Hroznová 6", na ulici
Hroznová, č.p. 462, na pozemku par.č. 455/1 a 455/2 a 242, k.ú. Písařky, obec Brno a na základě

tohoto posouzení a ověření stavební úřad

stavebníkovi, kterým je:

pro stavbu s názvem:

„Rekonstrukce rodinného domu Hroznová 6"

na ulici Hroznová, č.p. 462, na pozemku par.č. 455/1 a 455/2 a 242, k.ú. Písařky, obec Brno,
uvedenými stavebními úpravami vznikne ze stávajícího rodinného domu bytový dům o jedné
bytové jednotce

vydává ve smyslu úst. § 94p odst. l stavebního zákona
společné povolení.
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Druh. a účel stavby
Přístavba, nástavba l nadzemního podlaží a stavební úpravy stávajícího objektu Hroznová 6, č.p.
462, na pozemcích par. č. 455/1, 455/2, k.u. Písařky, obec Brno. Provedenými úpravami vznikne
ze stávajícílio rodinného domu nově bytový dům o l podzemním a 3 nadzemních podlaží,
bytový dům bude tvořit l bytová jednotka. Přístavba je řešena na severovýchodní straně objektu,
o půdorysných rozměrech 2,02 x 8,60 m a výšce 6,96 m, další část přístavby je navržena
na jihozápadní straně objektu o půdorysných rozměrech 2,17 x 5,12 m a výšce 6,96 m. Tyto
přístavby jsou navrženy na pozemku par. č. 455/1 a 455/2, k.u. Pisárky, obec Brno.
Na jihovýchodní straně na pozemku par. č. 455/1, k.ú. Pisárky, obec Brno, bude objekt rozšířen
o vstup do l .PP o půdoi-ysných rozměrech 2,20 x 9,23 m. Nástavbou bude vytvořeno ustupující
3.NP s terasami na jihozápadní a severovýchodní straně objektu. Výška atiky u teras bude
6,960 m, přičeinž 0,000 = 230,38 m n.m. (= úroveň podlahy l.NP). Nad 3.NPje navržena plochá
střecha s výškou atiky 9,700 m. V rámci stavebních úprav budou provedeny stavební
a dispoziční úpravy - budou odstraněny veškeré vnitrní nenosné konstrukce, v l.PP bude
odstraněn podkladní beton a nosné konstrukce pod ním, bude odstraněna podlaha včetně nosné
části l .NP, střešní konstrukce a částí nosných konstrukcí stěn, stropů, schodiště a balkónových
konstrukcí. Hlavní vstup bude nově od ulice Hroznová, do suterénu bude vstup z jihovýchodní
strany. Stávající základové pasy budou podbetonovány, přístavba bude založena na betonových
pásec, základová spára bude v hloubce -3,300 m. Svislé obvodové konstrukce přístavby budou
zhotoveny z keramických tvárnic, ti. 400 mm. Schodišťový prostor bude obestavěn dvěma
nionolitickými železobetonovými stěnami ti. 200 mm. U l.NP a 2.NP budou stávající obvodové
stěny doplněny o přizdívku z keramických tvarovek, svislé nenosné konstrukce budou provedeny
z keramických tvarovek, stávající vodorovné nosné konstrukce budou opatřeny protipožárními
podhledy, u stropní konstrukce nad l .PP bude provedena nosná konstrukce podlahy. V části
přístavby budou stropy monolitické železobetonové, nad l.PP ti. 150 mm, nad l.NP, 2.NP
a 3.NP ti. 230 mm. Stropní konstrukce nad l.NP bude procházet přes severovýchodní stěnu
objektu, čímž vznikne balkónová konstrukce o půdorysných rozměrech 2,0 x 3,8 m. Střešní
konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová s asfaltovými pásy a kačírkovou vrstvou,
u pochozí střešní konstrukce nad 2.NP je navržena kamenná dlažba. Střešní konstrukce budou
odvodněny pomocí střešních vpustí. Atika u střešní konstrukce nad 2.NP, tvořící současně
i zábradlí pro terasy, bude opatřena kamennými deskami. U střešní konstrukce nad 3.NP bude
atika oplechována titanzinkovým plechem. Větrání obytných místností bude zajištěno přirozeně
okny, hygienické místnosti s technickou místností budou odvětrány nuceným odtahem nad
střešní rovinu. Vytápění bude řešeno pomocí plynového kotle.
Dispoziční řešení objektu:
l.PP: úklidová místnost + výlevka, sklad, schodiště, technická místnost, sklady,
l.NP: hala, WC, šatna, schodiště, obývací pokoj, spíž, kuchyně, terasa,
2.NP: koupelna, ložnice, schodiště, koupelna, ložnice, šatna, balkón,
3.NP: chodba, 2 x ložnice, koupelna, 2 x terasa.
U objektu bude nově řešeno oplocení do ulice Hroznová výšky 1,85 m a na hranici pozemku
s par. č. 500, k.u. Písařky, obec Brno, bude vybudována nová opěrná zeď, v totožné výšce
se sousední opěrnou stěnou, nadstavena dřevěným oplocením výšky 2,33 m. Součástí objektu
je umístění 2 retenčních nádrží na pozeniku par. č. 455/1, k.u. Písařky, obec Brno. Retenční

nádrž č.l o objemu 1.2,5 m3, sloužící pro zálivku zahrady a splachování WC, je umístěna
při severovýchodní části přístavby na pozemku par.č. 455/1, k.u. Písařky, obec Brno,
ve vzdálenosti 5,500 m od hranice pozemku par.č. 451, k.u. Písařky, obec Brno, ve vzdálenosti
4,000 m od hranice pozemku par.č. 500, k.ú. Písařky, obec Brno a ve vzdálenosti 5,000 m
od hranice pozemku par.č. 453, k.u. Písařky, obec Brno. Retenční nádrž č.2 s regulátorem odtoku

o objemu 3m je umístěna pod prostorem parkovacfto stání v jižním rohu pozemku par.č. 455/1,
k.u. Písařky, obec Brnio, ve vzdálenosti 0,750 m od hranice pozemku par.č. 242, k.u. Pisárky,
obec Brno a ve vzdálenosti 0,800 m od hranice pozemku par.č. 453, k.u. Písařky, obec Brno.
Na pozemku par.č. 455/2, k.u. Pisárky, obec Brno budou umístěné 2 plechové skříňky. Plechová
skříňka na popelnici o rozměrech 1,0 x 1,0 x 1,85 m bude umístěna na hranici s pozemkem par.
č. 242, k.ú. Písařky, obec Brno, ve vzdálenosti 4,1 m od hranice pozemku par.č. 453, k.u.
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Písařky, obec Brno. Druhá plechová skříňka o rozměrech 0,87 x l x l ,85 m pro umístění nové
plynoměrné skříňky a elektrické rozvodnice, bude umístěna na hranici s pozemkem par. č. 242,
k.u. Pisárky, obec Brno, ve vzdálenosti 3,365 m od hranice pozemku par.c. 500, k.u. Písařky,
obec Brno. Od HUP je navržen na pozemku par. č. 242, k.u. Písařky, obec Brno, vnitřní rozvod
plynu v délce 1,2 m do plynoměrové skříňky, odkud bude veden v délce 13,5 k objektu. Celková
délka rozvodu je ] 4,7 m. Z elektrické rozvodnice bude veden kabel NN o celkové délce 14,4 m.
Bude umístěna přípojka optické sítě na pozemku par. č. 242, k.u. Písařky, obec Brno v délce
1,5 m a bude navazovat na pozem.ku par.č. 455/2, k.u Pisái-ky, obec Brno, v délce 4,6 m. Kabel
optické sítě povede přibližně 6 m od hranice pozemku par.č. 500, k.u. Pisárky, obec Brno,
o celkové délce 6,1 m. Splaškové vody budou z objektu odváděny do splaškové šachty, umístěné
na pozemku par.č. 455/2, k.u. Písařky, obec Brno, odtud je kanalizace vedena do nové revizní
šachty, umístěné na pozemku par.č. 455/2, k.ú. Písařky, obec Brno u hranice pozemku par.č.
242, k.u. Písařky, obec Brno. Pro odvod dešťových vod je navržena dešťová kanalizace.
Jednotlivé svody jsou svedeny do 5 dešťových šachet, odkud vedou k přirozenéniu vsaku
v zeleni a do retenčních nádrží. Z retenční nádrže c.2 je dešťová voda regulována do revizní
šachty, odkud je odvedena do splaškové kanalizace. V rámci stavby budou řešeny terénní úpravy
a vybudovány nové zpevněné plochy v okolí objektu. Objekt bude nově připojen z ulice
Hroznová dvěma sjezdy, v severním a jižním rohu pozemku budou parkovací stání celkem pro 3
. osobní automobily.

Údaje o katastrálním, úterní, a par. č. a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž. se
stavba umisťuje a povoluje

Pozemek par.č. 455/1, k. u. Pisárky, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako zahrada,
pozemek par.č. 455/2, k. u. Písařky, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná
plocha a nádvoří, pozemek par.č. 242, k. u. Pisárky, obec Brno je v katastru nemovitostí veden
jako ostatní plocha.
Popis prostorového řešení stavby

Stavba obdélníkového tvaru je umístěna na pozemcích par. č. 455/1 a 455/2, vše k.ú. Písařky,
obec Brno, kratší stěnou rovnoběžně s ulicí Hroznová. Přístavba je řešena na severovýchodní
straně objektu, o půdorysných rozměrech 2,02 x 8,60 m a výšce 6,96 m. Další část přístavby je
navržena na jihozápadní straně objektu o půdorysných rozměrech 2,17 x 5,12 m a výšce 6,96 m.
Na jihovýchodní straně je objekt rozšířen o vstup do 1.PP o půdorysných rozměrech
2,20 x 9,23 m. Nástavbou vzniklo ustupující 3.NP s terasami na jihozápadní a severovýchodní
straně objektu. Výška atiky u teras je 6,960 m, přičemž 0,000 = 230,38 m n.m. (= úroveň
podlahy l.NP). Nad 3.NP je navržena plochá střecha s výškou atiky 9,700 m. Na pozemku jsou
navržena parkovací stání celkem pro 3 osobní automobily.

Zastavěná plocha s přístavbou a nástavbou 103,2 m
Obestavěný prostor s přístavbou a nástavbou 1080,55 m3
Užitná plocha s přístavbou a nástavbou 273,22 m2
Plocha zpevněných ploch 251,16 m
Plocha zeleně 138,45 m2
Umístění stavby na pozemku

První část přístavby na severovýchodní straně objektu je umístěna na pozemku par. č. 455/1, k.ú.
Pisárky, obec Brno, ve vzdálenosti 8,615 m od hranice pozemku par.č. 451, k.ú. Písařky, obec
Brno, 3,365 m od hranice pozemku par.č. 500, k.u. Písařky, obec Brno a 3,985 m od hranice
pozemku par.č. 453, k.u. Písařky, obec Brno. Druhá část přístavby na jihozápadní straně objektu
je umístěna na pozemku par.č. 455/2, k.u. Písařky, obec Brno ve vzdálenosti 4,000 m od hranice
pozemku par.č. 453, k.u. Pisárky, obec Brno a 4,640 m od hranice pozemku par.č. 242, k.ú.
Písařky, obec Brno. První retenční nádrž je umístěna při severovýchodní části přístavby
na pozemku par.č. 455/1, k.ú. Písařky, obec Brno, ve vzdálenosti přibližně 5,500 m od hranice
pozemku par.č. 451, k.u. Písařky, obec Brno, přibližně 4,000 m od hranice pozemku par.č. 500,
k.ú. Písařky, obec Brno a přibližně 5.000m od hranice pozemku par.č. 453, k.u. Pisárky, obec
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Brno. Druliá retenční nádrž je umístěna pod prostorem parkovacího stání v jižním rohu pozemku
par.č. 455/1, k.u. Písařky, obec Brno, přibližně 0,750 m od hranice pozemku par.č. 242, k.u.
Písařky, obec Brno a přibližně 0,800 m od hranice pozemku par.č. 453, k.ú. Písařky, obec Brno.
Nová přípojka optické sítě a vnitřní rozvod plynu je umístěn na pozemku par.č. 242, k.u. Písařky,
obec Brno. Rozvody budou pokračovat na pozemku par.č. 455/2, k.u. Písařky, obec Brno.
Vymezení 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 společného řízení vymezení
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umisťuje a povoluje: par. č.
242, 455/1 a 455/2 (součástí je stavba č.p. 462), vše k. u. Písařky, obec Brno, sousední pozemky:
par. č. 500 (součástí je stavba č.p. 77), 453, 454 (součástí je stavba č.p. 75), vše k.u. Pisárky,
obec Brno.

Podmínky pro umístění a provedení stavby •

l. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro
společné řízení, která byla ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být
prováděny bez předchozího povoleni 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 zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle
vytyčovacích výkresů v souladu se společným povolením právnickou nebo fyzickou
osobou s příslušným oprávněním.

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 užívám, 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. 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 zajištěna bezpečnost chodců.
13. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem
projednáno s příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání
komunikace.

14. Před zahájením prací" projednejte se všemi, správci podzemních a povrchových zařízení
navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je
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o pravděpodobné době zahájení prací. Odkryjete-li zařízeni', 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
neporušeností dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.
15. 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 komunikace a.s. zn.: BKOM/31308/2019 ze dne 05.12.2019
a zn.: BKOM/7818/2020 ze dne 05.04.2020,

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 721/024374/2019/MMa ze dne 29.11.2019,
E.ON Distribuce, a.s., zn. B6941-16332473 ze dne 11.06.2019 a zn.: T6779-27005159 ze
dne 27.11.2019,

GridServices, s.r.o., zn.: 5002042795 ze dne 16.12.2019 a zn.: 5002090883 ze dne
18.02.2020,

České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 660235/19 ze dne 11.06.2019,

Technických síti Brno, akciové společností, zn.: TSB/11952/2019 ze dne 06.12.2019,
SMART Comp. a.s., č.v.: V-0619/2019 ze dne 09.07.2019,
Odboru investičního MMB, •č.j. ' MMB 0498425/20T9 ze dne 03.12.2019

a č.j. MMB/0089336/2020 ze dne 21.02.2020.
16. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v koordinovaném stanovisku

Odboru územnň-io plánování a rozvoje MMB pod č.j. MMB/0500583/2019 ze dne
15.01.2020:

Záměr nazvaný „Rekonstrukce a úpravy RD Hroznová 6, přístavba a nástavba stávajícílio
objektu", Hroznová 462/6, dotčené pozemky par. č. 455/1 a 455/2, k.ú. Písařky, obec
Brno, bude umístěn v souladu s částí předložené dokumentace pro územní řízení,
zpracované Ing. arch. Lucií Jestřábovou ze dne 25.08.2019, ověřených výkresů, které
jsou přílohou tohoto závazného stanoviska. Jakékoliv změny výše uvedeného záměru
mající vliv na skutečnosti, které jsou posuzovány OUPR MMB mu.si' být. znnvn
předloženy k posouzení.

17. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu Odboru dopravy MMB uvedené
v koordinovaném stanovisku Odboni územnfho plánování a rozvoje MMB pod
č.j. MMB/0500583/2019 ze dne 15.01.2020:
- Veškeré zpevněné plochy u objektu musí mít vybudováno funkční odvodnění
na pozemku stavby a nesmí být narušeno odvodnění stávající komunikace.

- V průběhu provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování či znečišťování
veřejných komunikací.

- V případě zásahu do komunikace požádejte příslušný silniční správní úřad o vydání
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - zaboř, výkopy.

- Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců v okolí stavby.
18. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu Odboru životníl-io prostředí MMB,
stanovisko je součástí koordinovaného stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje
MMB pod č.j. MMB/0500583/2019 ze dne 15.01.2020:
- z hlediska ochrany ovzduší (závazné souhlasné stanovisko
č.j. MMB/0510749/2019/SEMI):
spalinová cesta předmětného kotle bude vyvedena nad střechu dotčeného objektu
zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel nízkoemisnfch parametrů s max.
koncentrací 70 mg/m3 NOx ve spalinách, při 3% Oz (5. tř. NOx)
případné dodatečné změny ve způsobu vytápění, projektovaném výkonu a počtu
plynových spotřebičů budou předloženy ke schválení na OZP MMB

v případě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stavebnímu úřadu doložena
revizní zpráva spalinové cesty
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s pnhlédnutím k charakteru prováděných stavebních prací a povětrnostním
podmínkám budou zavedena účinná opatřen)" ke snížení prašnosti, jako napr.
skrápění, zakrývání apod.

bude prováděna pravidelná kontrola a v případě způsobeného znečištění okainžitá
- z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:
Při realizaci záměi-Li nesmi dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících
ptáků, a také nesmí dojit 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, ve znění pozdějších předpisů jen „zákon o ochraně
očista dotčených přilehlých komunikací a chodníků

přírody", konkrétně v ustanoveních § 5 odst. l a3 a §5a odst. l.

OZP IVIMB doporučuje realizovat práce pokud možno mimo hnízdní období ptáků
(hnízdní období probíliá 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 je nutné situaci konzultovat
s odborným zoologem (např. se zástupcem České společnosti ornitologické (CSO)
nebo České společnosti pro ochranu netopýrů, popř. s pracovníkem Agentui-y
ochrany přírody a krajiny ČR. 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
prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor životiiílio prostředí, který rozhodne, zda je nutné
udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu

s ustanovením §56 zákona o ochraně přírody.

19. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Odboru investičního Magistrátu města
Brna č.j. MMB/0089336/202G ze dne 21.02.2020:

Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 721/024374/2019/MMa ze dne
19.11.2019.

• Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační
zařízení" a „Městských standardů pro vodovodní síť" a v nich uvedené normy,
včetně ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
20. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Odboru investičního Magistrátu města
Brna č.j. MMB/0498425/2019 ze dne 03.12.2019:

Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období,
tj. od 1.12. kalendámflio roku do 28.2. následujícího kalendářnfho roku.

Stavba bude zkoordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými
v harmonogramu: UPC-Brno-Stránice, Písařky po Zabovřeskou, investor UPC
Česká Republika, s.r.o., realizace 2020.

Bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Stavebník podá na Ol MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro
výkopové práce dle či. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením

užívání veřejného prostranství.

• Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření
skutečného provedení stavby.

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

22. Stavba, stavební práce budou dokončeny v terminu do 31.09.2021
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23. 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 č.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 stavebnflio řádu, v platném znění. Fáze výstavby dle plánu
kontrolních prohlídek jsoii:
.1) kontrolní' prohlídka při výkopu základové spáry,
2) kontrolní prohlídka po provedení nosných konstrukcí,

3) kontrolní prohlídka po provedení kompletačních konstrukcí (střešní plášť, dělící
konstrukce),

4) kontrolní prohlídka po dokončení provádění technických zařízeni stavby,
5) závěrečná kontrolní prohlídka.

24. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončeni" stavby a splnění
podmínek společného povolení požádá stavebník v souladu s úst. § 122 stavebnfliio
zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.

Účastníci nzení stanovení podle úst. § 27 odst. l správního řádu jsou
8
, Statutární město Bmo
zastoupené Magistrátem města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67
Brno, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zeletavská 1525/1, 140 00 Praha,

CETIN a.s.. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha.

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 16.12.2019 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou
stavbu, ke které byla připojena společná dokumentace. Žádost podal P

zastoupení na základě plné moci Archateliery Hi-ňsa & spo!., s.r.o., I O

29187630, Zižkova 506/5, 602 00 Brno. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní
a stavební řízení. Jelikož žádost neobsahovala veškeré náležitosti, stavební úřad vyzval žadatele

výzvou ze dne 14.01.2020 č. j. MCBS/2020/0007280/KAIA, aby žádost doplnil, zároveň řízení
usneseném ze dne 14.01.2020 č. j. MCBS/2020/0007232/KAIA přerušil a stanovil lhůtu
k doplnění žádosti do 30.04.2020. Dne 28.04.2020 požádal žadatel o prodloužení lhůty pro
doplnění žádosti, stavební úřad usnesením ze dne 30.04.2020 č. j. MCSB/2020/0066846/KAIA
prodloužil lhůtu k doplnění žádostí do 30.06.2020. Dne 06.05.2020 doplnil stavebník žádost.
Stavební úřad ověřil a posoudil stavební záměr dle úst. § 94o stavebnílio zákona včetně všech
shromážděných podkladů. Dne 21.05.2020 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení společného územního a stavebního řízení na výše uvedenou stavbu podle úst. § 94m

odst. l stavebního zákona opatřením ze dne 21.05.2020 č.j. MCBS/2020/0076320/KAIA
a současně stanovil lhůtu, ve které mohli účastníci řízeni" uplatnit své námitky a dotčené orgány
svá závazná stanoviska, čehož dotčené orgány a účastníci řízení nevyužili. Jelikož stavebnímu
úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení
záměru, upustil stavební úřad ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání
a ohledání na niístě.

Dle úst. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznými
stanovisky a stanovisky dotčených orgánů. Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky,

stanovisky a vyjádřeními:

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen MMB) vydal
koordinované stanovisko pod č. j. MMB/0500583/2019 dne 15.01.2020, jehož součástí jsou
stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen MMB),
Odboru dopravy MMB, Odboru životního prostředí MMB, Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství MMB, Odboru památkové péče MMB; Odbor památkové péče

MMB vydal závazné stanovisko pod č.j. MMB/0002175/2020/V/zs dne 03.01.2020; Hasičský
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záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal závazné stanovisko pod ev. č. HSBM-73-1-2200/1OPST-2019 dne 20.12.2019; Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala závazné

stanovisko pod č.j. KHSJM 69691/2019/BM/HOK dne 09.01.2020.

Pro předmětnou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem jako příslušným silničním správním
úřadem vydáiio rozhodnutí o zrušení a napojení sjezdu ze dne 13.03.2020 pod
č. j. MCBS/2020/0045383/KAIA, které nabylo právní moci dne 07.04.2020.
Odbor dopravy a majetku, oddělení dopravy Úřadu městské části města Brna, Brno-střed vydal
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pod č.j. MCBS/2020/0066411/POLL ze dne
29.04.2020, které nabylo právní moci dne 27.05.2020.
Dále byla k žádosti doložena stanoviska Odboru investičního MMB č.j. MMB/0498425/2019 ze
dne 03.12.2019 a č.j. MMB/0089336/2020 ze dne 21.02.2020, vyjádření Majetkového odboru
MMB c.j. MMB/0501.173/2019 ze dne 11.12.2019, vyjádření Technických sítí Brno
zn. TSB/11952/2019 ze dne 06.12.2019, vyjádření Brněnských komunikací
zn. BKOM/31308/2019 ze dne 05.12.2019 a zn. BKOM/7818/2020 ze dne 05.04.2020, vyjádření
E.ON Distribuce, a.s. zn. B6941-16332473 ze dne 11.06.2019 a zn. T6779-27005159 ze dne
27.11.2019, vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací zn. 721/024374/2019/MMa ze dne
29.11.2019, vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5002042795 ze dne 16.12.2019 a zn.5002090883
ze dne 18.02.2020, České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 660235/19 ze dne 11.06.2019,
vyjádření Smart Comp. a.s., c.v. V-0619/2019 ze dne 09.07.2019.

Okruh účastníků řízeni byl stanoven v souladu s úst. § 94k stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků územnnio a stavebnňio řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení přísluší;
dle úst. § 94k písm. a) stavebníkovi a současně vlastníkovi pozeniku par.č. 455/1 a 455/2,
k.u. Písařky obec Brno a stavby č.p. 462 tj.
dle úst. § 94k písni. b) obci; na jejňTiž. území má být požadovaný záměr uskutečněn LJ.
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 niá jiné věcné právo k tomuto
pozemku, tj. Statutární město Brno, které je vlastníkem pozemku par.č. 242, k.ú. Písařky,
obec Brno, zastoupené Mlagisti-átem města Brna, Majetkový odbor, Malinovského
náměstí 624/3, 601 67 Brno, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Zeletavská 1525/1, 140 00 Praha, který má věcné právo k pozemku par.č. 455/1 a 455/2,
k.ú. Písařky, obec Brno a CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, který má
věcné právo k pozemku par.č. 242, k.u. Pisárky, obec Brno,
dle úst. § 94k písni. e) osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno tj.
0
Brno která je vlastnfkem pozemku par.č. 453 a 454, k.ú. Pisái-ky, obec Brno, í
, který je vlastníkem pozemku par.c. 453
a 454, k.ú. Pisái-ky, obec Brno,
, který
je vlastníkem ozemku par.č. 500, k.u. Pisárky, obec Brno,
,
, která je vlastníkem pozemku par.č. 500, k.u. Pisráky, obec Brno, dále
vlastníkům a správcům dopravní a technické infrastruktury, tj. Brněnské komunikace a.s.,
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 Ol České Budějovice, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 Ol Ústí nad Labem zastoupena společností GridServices, s.i-.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Magistrát
města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno, SMART Comp. a.s.,
Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno, Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská
822/5, 602 00 Brno.
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Stí-

Stavební úřad ve společném územníin a stavebním řízení ověřil a posoudil stavební záměr podle
úst. § 94o stavebnilio zákona. Dle úst. § 94o očist. l stavebnfho zákona stavební úřad posuzuje,
zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti
a způsobu napojení nebo k podinínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
a s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě
s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Dále stavební úřad ověří dle úst. § 94o odst. 2 stavebního
zákona, zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického,
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním
právním
předpisem. Stavební úřad dle úst. § 94o odst. 3 stavebnHio zákona rovněž ověří účinky
budoucího užívání stavby.

Společná projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby,
podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí.
Z žádosti, jejích příloh a projektové dokumentace je zřejmý rozsah projednávaného záměru.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích
na využívání území, v platném znění a 268/20.09 Sb. o technických požadavcích
na stavby, v platném znění.
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 vydanou
územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územnílio plánování, zejména s charakterem
území, s požadavky na ochranu architektonických a ui-hanistických hodnot v území, s požaáavky
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 infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky
aúčastníků
závaznými
stanovisky dotčených orgánů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů
řízení.
Stavební úřad na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Společné povolení má dle úst. § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní
moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho
platnosti.
Poučení

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 očist, 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
iněstské části města Brna, Brno-stred, 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 doručeni' písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno clo datové schránky. Odvolání musí mít
náležitosti podle úst. § 82 odst. 2 správního rádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastnfk obdržel po jednom a jeden zňstal správnímu orgánu.
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Včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 odst. l správního
řádu odkladný účinek.
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Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění podle položky č. 18 bodu l písm. a) ve výši 5000 Kč.

Příloha

Ix ověřená projektová dokumentace, štítek
Doručí se
stavebník

které zastupuje

Ol. Archateliery Hrůša & spol., s.r.o., Zižkova 506/5, 602 00 Brno
obec, na jejími úderní má být požadovaný záměr uskutečněn

02. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí l, 602 00 Brno, zastoupené starostou
městské části města Brna, Brno-střed

ostatní účastníci řízení dle úst. § 94k stavebního wkona

03. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

04.

05.
06.
07.
08. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
09. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
10. E.ON Distribuce, a.s.., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 Ol Ústí nad Labem, zastoupena společností

11. GridSei-vices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
12. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

13. SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno
14. Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 602 00 Brno
15. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Zeletavska 1525/1, 140 00 Praha
Dotčené orgány

16. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství. Odbor prevence,
Stefánikova 103/32, 602 00 Brno

17. Krajská hygienická stanice Jihonioravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
60200 Brno

18. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

Č.j. MCBS/2020/0091775/KAIA

sir.

19. Brno
Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67
20. Brno
Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 949/67, 601 67
21. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Na vědomí

Dále obdrží

22.
23. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1, 603 00 Brno
24. právník, zde

25. oprávněná úřecliií osoba
26. spis

