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K podání: MCBS/2021/0191931/VACT
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NOSRETI reality a.s.
Křenová 409/52
602 00 Brno
IDDS: x3bffjy
Poskytnutí informace k žádosti ze dne 16.11.2021
Vážená paní inženýrko,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 16.11.2021 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 požadovala kopie pravomocných rozhodnutí a opatření stavebního úřadu
vydaných od roku 2000 pro stavby na pozemcích p. č. 304/2, 304/3, 304/5 a 304/6 v k. ú. Trnitá,
Brno.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který Vám
poskytuje požadované dokumenty.
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:
- Seznam požadovaných rozhodnutí (22 str.)
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Úřad městské části města Brna, Brno-střed
...'YPRAVENO DNE;
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Odbor výstavby a územního rozvoje
Stavební úřad

n m
2 a 02.21

Dominikánská 2, 60169 Brno

Pracoviště: Měnínská 4, 60192 Brno
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Oprávněná úřední osoba: Marie Poláková, tel.: 542526410, fax: 542526499

../

V Brně dne 20.2.2007

Věc: Změna v užívání stavby bez stavebních úprav - Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís.
304/2 k.ú. Trnitá, obec Brno - změna účelu užívání v částí prostor 1.NP

r

ROZHODNUTI
Na podkladě žádosti
ze dne 20.12.2006 a
výsledku provedeného řízem Úřad městské části města Brna Bmo-střed, Odbor výstavby a územního
rozvoje, stavebm úřad (dále jen stavebm úřad), příslušný podle § 13 odst. l písm d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v kompetenci dané úst. § 190 odst. 5
stavebního zákona stavebm úřad podle § 85 odst. l zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

povoluje
změnu v iižívání stavby bez stavebních úprav.

Předmětem je změna účelu užívání v části stavby - Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2
k.ú. Trnitá, obec Brno -prostor l.NP se vstupem v právo z pohledu chodníku
z dosavadního účelu: prodejna ovoce a zeleniny
na účel: herna - bar

Provoz obsahuje:

Odbytový prostor s hracími automaty, barem a posezením (kapacita 12 míst) , sociální zařízení (šatní
kout a WC personálu se společnou předsíní s WC hostů).

Pro nový způsob užívám stavby současně dle úst. § 82 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších
předpisů stanoví tyto podmínky:

l. Vlastník je povinen formou řádné údržby udržovat stavbu v uživatelném stavu.

A
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Číslo jednací: 060130493/POLM/STU/002
K podání: DD060130493
Spisová značka: STU010700098

2. Vlastiuk je povinen archivovat veškeré doklady o stavbě po dobu užívání stavby a veškeré změny a
doplňky je povinen projednat s příslušným stavebním úřadem.

3. Provozovna bude zajišťovat bezpečný provoz veškerého instalovaného zařízení prováděmm jeho

pravidelných kontrol a revizemi elektroinstalace ve lhůtách stanovených ČSN 34 3800 a ČSN 34 1390, a
tajen osobami s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3800.

4. Před zahájemm provozu bude provozovna označena dle § 31 živnostenského zákona.
5. Vlastník bude respektovat povinnosti dle žák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů a Vyhlášku Ministerstya životmho prostředí č. 385/2001 o podrobnostech nakládám s
odpady a Vyhláška č. 23/2001 o nakládání s komunálmm odpadem na území města Brna.

Učastmci řízem stanovení podle úst. § 97 zákona č. 50/1976 Sb., ve zněm pozdějších předpisů,
vymezení v souladu s úst. § 27 odst.l písm. a) z.č. 500/2004 Sb. správm řád v platném znění jsou:
•l

Odůvodněn

Stavební úřad opatřením ze dne 12.1.2007 oznámil zahájení řízem o změně v užívání části prostor l.NP
stavby Křenová 54, c.p. 177, pozemek par. čís. 304/2 k.ú. Tniitá, obec Brno na provoz herna - bar.
Okruh účastmků řízem byl stanoven s ohledem na ustanovení § 97 zákona č. 50/1976 Sb., ve zněm

pozdějších předpisů. Při vymezovám okruhu účastníků řízení stavební úřad přiznal právo účastníka
nzení v souladu s § 97 odst. l) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, navrhovateli
a vlastmkům stavby
,
Stavebm úřad v provedeném řízení dospěl k
závěru, že povolenou změnou v užívání části stavby nebudou ohroženy životy ani zdraví osob a nedojde
k poškození životního prostředí ani k narušení jiných veřejných zájmů. Se změnou v užívám stavby
souhlasí dotčené orgány státní správy. Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen UPmB)
jeho závazné části. Vyhlášky satutámího města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek, přílohy
č. l Regulativy pro uspořádání území, stavební úřad konstatuje, že navrhovaná změna v účelu užívám
stavby nezmění stávající účel a intenzitu využití území, není v rozporu se záměry územnfho pláňavám v
dotčeném území a proto je přípustné.
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Číslo jednací: 060130493/POLM/STU/002
K podání: DD060130493
Spisová značka: STU010700098
Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení odvolání do 15ti dnů ode dne jeho oznámení k
odbom územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
podámm učiněným v podatelně Úřadu městské části města Brna Bmo-střed, Měnínská 4, 60192 Brno.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správm orgán na náklady účastoíka.
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odboru výstavby a územmho rozvoje,
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stavebního úřadu
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S povolenou změnou užívám může být započato až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správmch poplatcích, v platném znění,
ve výši 500,00 Kč slovy: pěíseí*** korun českých
s variabilmm symbolem

byl stavebmkem uhrazen.

Doručí se:
Účastníci řízení:
Navrhovatel/stavebník:

Ostatní účastníci řízení:

Dotčené orgány státní správy:

4. Hasičský záchranný sbor JMK SPD, Štefánikova 32, 602 00 Brno
5. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
6. Magistrát města Brna OZP, Kounicova 67, 601 67 Brno
Dále obdrží:

7. právník VRŠ, zde
8. oprávněná úřední osoba
9. spis

^Q fofop. POOS
Úřad městské části města Brna, Brno - střed
Odbor výstavby a územního rozvoje
stavební úřad

601 69 BRN O, Dominikánská 2 Toto rozhodpytí napyio práynj:

Číslo jednací: STU/01/0501897/000/004
Číslo došlého podání: DH050039972
Vyřizuje: Marie Poláková, tel.: 542526410, fax:542526499

Úřad městské éásíi másía
Brno-síř&d
odbor výsíayby a uzernního
staveE^ní úřad

Cwnirikanská 2, BRNO

Ověffl dne: ..^Ł:.;^.;..^^
V Brně dne 4.10^005

Věc: změna účelu užívání - „prodejna ovoce a zeleniny" z původní prodejny second - hand,
situovaná v levé části l.NP stavby Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec

Brno

ROZHODNUTÍ
Na podkladě žádostí
ze dne 03.08.2005 a výsledku
provedeného řízení Úřad městské části města Brna Bmo-střed, odbor výstavby a územního rozvoje
stavební úřad (dále jen stavební úřad), pnslušný podle §117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon"), podle §
85 odst. l stavebního zákona

povoluje

změnu užívání levé části prostor 1.NP stavby Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2,
k.ú. Trnitá, obec Brno

z dosavadního účelu: původně prodejna second - hand
na účel: „prodejna ovoce a zeleniny^'

Pro nový způsob užívání stavby současně dle úst. § 82 odst.2 stavebního zákona stanoví tyto
podminky:

l. Vlastník je povinen formou řádné údržby udržovat stavbu v uživatelném stavu.

2. Vlastník je povinen archivovat veškeré doklady o stavbě po dobu užívání stavby a veškeré
změny a doplňky je povinen projednat s příslušným stavebním úřadem.
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Číslo jednací: STU/01/0501897/000/004

3. Provozovna bude zajišťovat bezpečný provoz veškerého instalovaného zařízení prováděním

jeho pravidelných kontrol a revizemi elektroinstalace ve lhůtách stanovených ČSN 34 3800 a ČSN
34 1390, a tajen osobami s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3800.

4. Před zahájením provozu bude provozovna označena dle § 31 živnostenského zákona.

5. Vlastník bude respektovat povinnosti dle žák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů a Vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 385/2001 o podrobnostech nakládání

s odpady a Vyhláška č.23/2001 o nakládám s komunálním odpadem na území města Brna.
Odůvodnění

Stavební úřad v provedeném řízení dospěl k závěru, že povolenou změnou v užívání stavby (její
části) levé části prostor 1.NP stavby Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, ku. Trnitá,
obec Brno, nebudou ohroženy životy ani zdraví osob a nedojde k poškození životního prostředí ani
k narušení jiných veřejných zájmů. Se změnou v užívání stavby souhlasí dotčené orgány státní
správy. Okruh účastníků nzení byl stanoven s ohledem na ustanovení § 97 odst. l stavebního
zákona. Stavební úřad přiznal právo postavení účastníka řízení navrhovatelce
,
,
. odle schváleného zemního plánu města Brna (dále jen
UPmB), jeho závazné části vyjádřené v Regulativech pro uspořádání území a ve Vyhlášce města
Brna
č. 2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek stavebm úřad konstatuje, že navrhovaná změna účelu
užívání jez hlediska UPmB pnpustná.
Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení
k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna Malinovského náměstí 3, 601 67
Brno podáním učiněným v podatelně Úřadu městské části města Brna Bmo-střed, Měnínská 4,
60169 Brno.
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Číslo jednací: STU/01/0501897/000/004

S povolenou změnou užívání může být započato až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
s variabitaím symbolem

ve výši 500,00 Kč slovy: pětset komn českých
byl stavebníkem uhrazen.

Přílohy pro stavebníka (popi. zmocněnce):
- ověřená dokumentace stavby (po nabytí právní moci)

Doručí se:
Účastníci nzení:
Navrhovatel/stavebník:

Ostatní účastníci řízení:

Dotčené orgány státní správy:

4. Hasičský záchranný sbor JMK kraj.. Veveří 40, 602 00 Brno
5. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
6. Magistrát města Brna OZP, Kounicova 67, 601 67 Brno
Dále obdrží:

7. právník VRŠ, zde
8. referent

9. spis

Za správnost: Marie Poláková

i VYPRAVENO DNE.:
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Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měnínská 4,601 92 Brno

Číslo jednací: 090106497/SANL/STU/002
K podání: DD090106497
Spisová značka: STU010902091

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucie Šancová, tel.: 542526415, fax: 542526499
V Brně dne 27.11.2009

Věc: změna dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Obnovení původního vstupu do
objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno".

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Úřad městské části města Brna, Bmo-střed, Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební
úřad,(dále jen stavebm úřad), příslušný podle úst. § 13 odst. l písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územrum plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne
18.11.2009 žádost stavebmka pan
o o vydání kolaudačního
souhlasu pro změnu dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Obnovení původního
vstupu do objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno", podanou
v souladu s úst. § 122 odst.l stavebního zákona.

Na předmětnou změnu dokončené stavby stavebními úpravami bylo vydáno stavební povelem dne
28.7.2009 pod č.j. 090064313/SANL/STU/002 s nabytím právní moci dne 14.8.2009.
Při závěrečné prohlídce stavby, konané dne 27.11.2009, byly konstatovány vyhovující výsledky
předepsaných zkoušek a přihlédnuto k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů. Bylo zjištěno,
že stavba je provedena podle projektové dokumentace, ověřené stavebním úřadem ve stavebním
řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení a obecné požadavky na
výstavbu.

Stavební úřad po přezkoumání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou stavbu a
na základě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydává podle úst. § 122 odst. l
stavebního zákona

t

panu I
kolaudační souhlas

ke změně dokončené stavy stavebními úpravami s názvem: „Obnovení původního vstupu do
objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.u. Trnitá, obec Brno".
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Číslo jednací: 090106497/SANL/STU/002
K podání: DD090106497
Spisová značka: STU010902091
Změna dokončené stavby stavebními úpravami obsahuje:

Provedené stavebm úpravy spočívající v obnově vstupu do stávajícího průchodu v objektu Křenová
54, Brno z ulice. Obnovený vstup je tvořen dvoiikndlými dřevěnými vraty s ocelovým rámem a
panikovou klikou o rozměrech 2200 x 2500 mm.
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Vlasta Kiliánova
vedoucí

odbom výstavby a územmho rozvoje,
stavebního úřadu

Doručí se:

Dále obdrží:
2) právník stavebmho úřadu, zde

3) oprávněná úřední osob
4) spis

Úřad městské části města Brna, Brno-střed
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Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební
1 Dommikánská 2, 601 69 Brno "••••"—/-7-:-^---^^....
28. 07 im- ^

VYPRAVENO DNE:
DATUM:
PODPIS;

Pracoviště: Měuínská 4, 601 92 Brno Úřad městské části

&-no-srfed"— ""**'

Číslo jednací: 090064313/SANL/STU/002 ^rZ^S^te?'0 W^K

K podání: DD090064313 ., wwrH^y^ BRMQ^

Spisová značka: STU010901327 &'ěď'í?rs^..^%:.,(^..J>^
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucie Šancová, tel.: 542526415, fax: 5425264

V Brně 28.7.2009

Věc: změna dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Obnovení původního
vstupu do objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.u. Trnitá, obec
Brno".

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části města Brna, Bmo-střed, Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební
úřad (dále jen stavební úřad), pnslušný podle úst. § 13 odst. l písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánována a stavebmm řádu (stavební zákon), v platném zněm, (dále jen
stavební zákon), projednal žádost pan
, ze dne
13.7.2009, o vydání stavebmho povolení na změnu dokončené stavby stavebními úpravami s
názvem: „Obnovem původního vstupu do objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís.
304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno" s dotčenými orgány a se známými účastníky řízem.
Po přezkoumání žádosti podle úst. §111 odst. l a 2 stavebmho zákona stavebm úřad rozhodl
takto:

Změna dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Obnovení původnflio vstupu do
objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno"
se podle úst. §115 odst. l stavebního zákona

panu I
povoluje.

Změna dokončené stavby obsahuje:

Stavební úpravy spočívající v obnově vstupu do objektu Křenová 54, Brno z ulice. Bude
vybouráno stávající dřevěné zdvojené okno situované na místě původního vstupu včetně
přistavěného zdiva ostění a parapetního zdiva. Do vybouraného otvom budou dle původní
velikosti osazena do ocelového rámu dřevěná vrata 2200 x 2500 mm s nadsvětlíkem a

s jedním kndlem 900/2000 mm. Barva vrat je navržena tmavohnědá v souladu s nátěry
stávajících dřevěných oken objektu.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

l. Stavební úpravy budou provedeny podle dokumentace ověřené ve stavebním nzení.
Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitel stavby).
6
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3. Před zahájením stavebmch prací oznamte stavebnímu úřadu termín zahájem stavby, název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; současně doložte jeho
živnostenský list.

4. Před zahájemm stavby stavebmk umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o
povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
5. Výkopy a všechna další zvláštní užívám komunikací mohou být prováděny jen na základě

povolem, které vydává pnslušný sihiičm správm orgán.

6. Při prováděm stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce,
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatncích ke stavbě.
7. Při prováděm stavby musí být zajištěna bezpečnost, provedeny přechody pro pěší a

vozidla, bezpečný vstup a vjezd do objektů.

8. Přepravní trasy pro odvoz suti budou prováděny v souladu s pravidly provozu na

pozemních komunikacích dle stávajícího dopravního značení.

9. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném zněm - díl 6 § 30-36 a nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

10. Stavební úpravy, práce nesmí narušit statiku nosných konstmkcí dotčeného objektu i

objektů sousedních.

11. Při bouracích a stavebních pracích je třeba postupovat dle NV 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 NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

12. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zamčena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření
požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k

závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

13. Vybouraný stavební materiál a suť ze stavby nesmí být skladovány na veřejném

prostranství, ale musí být zajištěn okamžitý odvoz.

14. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno

předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.

15. Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejména zvýšená
prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel
stavby.

16. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební demk.

-3-

Číslo jednací: 090064313/SANL/STU/002
Kpodání:DD090064313
Spisová značka: STU010901327
17. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 30.11.2009.

18. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru

Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno Ev. č.: HSBM-73-1-1042/1-OPST2008 ze dne 12.5.2008:

V souladu s § 18 odst. l vyhlášky č. 137/1998 Sb. a či. 5.5.9 ČSN 730810 pro
zajištění bezpečné evakuace osob, dveře na únikových cestách musí mít ve směm
úniku osob kování, které umožm otevření dveří (bez použití jakýchkoliv nástrojů), ať
jsou dveře běžně zamčeny, zablokovány či jinak zajištěny proti vloupání (ČSN EN
1125 a ČSN EN 179).

19. Bude dodržen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a související právní předpisy, především

vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška MŽP č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

S odpady vzniklými realizaci díla bude nakládáno dle § 10 odst. l, § 11 odst. 1-3, § 12 odst.
1-3, 5 a6a§ 16 odst. l písm. a, b, c, d, e, fodst.2, 3, 4 výše uvedeného zákona takto:
recyklovatelné materiály nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení

spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů
nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce.
Zvláště pak upozorňujeme na skutečnost, že dle § 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je každý
povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona
oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
Odpady budou tříděny dle žák. č. 185/2001 Sb., § 16 odst. l písm. e). Pokud vzhledem k
následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené
shromažďování nutné, může od něj býti upuštěno dle § 16 odst. 2 zákona se souhlasem
místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.
Vzniknou -li při realizaci díla nebezpečné odpady, je nutno dodržet § 6 a § 16 žák. č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. l písm. g) výše uvedeného zákona a dle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., §21 a § 22, o podrobnostech
nakládání s odpady. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání
(využití, odstranění), bude předložena nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a
na OŽP MMB.

20. 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.4
přílohy č.2 části B žádosti o vydání stavebního povolení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. V souladu s úst. §
133 stavebního zákona provede stavební úřad v průběhu výstavby kontrolní prohlídku po
vybourání otvoru pro nová vrata a osazení ocelového rámu. O termínu konání kontrolní
prohlídky bude stavební úřad s předstihem informován.

21. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s úst. § 122 stavebního zákona o
vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č.5 - část A a část B k

vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu.
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Účastník řízení stanovený podle úst. § 109 stavebního zákona, vymezený v souladu s úst. § 27
stavebník a spoluvlastmk dotčeného pozemku a objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par.
odst.l písm. a) žák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném zněm, je:

čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno:

pan I
Odůvodnění

Stavební úřad v rovedeném stavebním řízem přezkoumal předloženou žádost pana
e dne 13.7.2009, o stavebm povolení na změnu do on en
stavby stavebmmi úpravami s názvem: „Obnovení původního vstupu do objektu Křenová 54,
č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno" z hledisek uvedených v úst. §111
odst. l a 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány.
Stavebm úřad opatřením č.j. 090064313/SANL/STU/001 ze dne 15.7.2009 oznámil zahájení
stavebního řízení na změnu dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Obnovení
původního vstupu do objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec
Brno" a současně stanovil lhůtu pro dotčené orgány k uplatnění svých závazných stanovisek a
pro účastníky řízení pro uplatnění námitek, popř. důkazů, a to v termínu do l O dnů od
doručení oznámení.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s úst. § 109 odst. l stavebmho zákona. Při
vymezování okruhu účastmků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení pnsluší:
stavebníkovi a spoluvlastníkovi dotčeného pozemku a objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek

par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno:
panu I

spoluvlastmkovi dotčeného pozemku a objektu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2,

k. u. Trnitá, obec Brno:

paní

vlastníkovi sousedního pozemku par. čís. 61/1, k.ú. Trnitá, obec Brno:

České republice zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,

územní pracoviště Brno, Orlí 27, 601 70 Brno.

Dle úst. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením a
stanovisky dotčených orgánů, jejichž podmínky jsou zahrnuty do podmínek stavebního
povolení. Odbor památkové péče Magistrátu města Brna, Husova 12, 601 67 Brno vydal
samostatné souhlasné závazné stanovisko pod spis. zn. 7520/OPP/MMB/0120812/2009/SE/zs
dne 29.6.2009.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných
technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výroku rozhodnutí.

Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen UPmB) jeho závazné části,
Vyhlášky statutárního města Brna c.2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek, přílohy č.l
Regulativy pro uspořádání území, stavební úřad konstatuje, že navrhovaná změna dokončené
stavby stavebními úpravami se nachází v plochách stavebních stabilizovaných, smíšených obchodu a služeb (SO), nezmění stávající účel a intenzitu využití území, není v rozporu se
záměry územního plánování v dotčeném území a proto je přípustná. Námitky účastníků řízení

nebyly v řízení uplatněny.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavebm povolem nenabude právní moci. Stavební
povalem pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právm moci.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastmci nzení odvolám do 15ti dnů ode dne jeho
oznámem k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského
náměstí 3, 601 67 Brno podámm učiněným v podatelně Úřadu městské části města Brna
Bmo-střed, Měmnská 4, 601 92 Brno. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastaík dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastmk potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
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Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění, ve výši 300,00,- Kč slovy: třista korun českých s variabilním symbolem
byl stavebníkem uhrazen.

Přílohy pro stavebníka (popí. zmocněnce):
- ověřená dokumentace stavby;

- štítek "Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí.
Doručí se:

Účastníci

řízení:

Zadatel/stavebník:

Ostatní účastmci nzení:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územm pracoviště Brno, Orlí 27, 601 70 Brno
t

Na vědomí:

yDotčené orgány:

\7,4) Hasičský záchranný sbor JMK, Stefánikova 32, 602 00 Brno
V5) Magistrát města Brna OPP, Husova 12, 601 67 Brno
Magistrát města Brna OZP, Kounicova 67, 601 67 Brno
^
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2 0. ^pňa ^04
Registrační číslo: 123004

Úřad městské části města Brna
Brno - střed

^s.

odbor výstavby
a
územního
rozvoje
^
rozhoti^?JSsc,^ynímotí
stavební úřad <^ ..,„.....J).:..^:..Ł^±.^.
t

601 69 BRNO, Dominikánská 2

Číslo jednací: STU/01/0306320/000/002

Číslo došlého podání: DH030063379

Vyřizuje: Ing. Jitka Pokorová, tel. 542526415, fax 542526499

tířad rwM^ cí.stí města Brna,
B*. :.„ -stíbd

edbcr výť"'.'tn a ňsc-nního rozvoj^
Ł: .^Vebjii Ůiad

D0ii;ini:-.ánská 2, BRNO,

o^^EÍl^L
V Brně dne . .

Věc: stavební úpravy - nový vjezd do domu, průjezd domem do dvora za účelem parkování

ve dvoře, na ulici Křenová 54, Brno, č.p. 177, k.ú. Trnitá

ROZHODNUTI
Dne 03.12.2003 jste podal žádost o vydání stavebního povolení. Předmětem jsou:

stavební úpravy - nový vjezd do domu, průjezd domem do dvora za účelem parkování ve

dvoře, na ulici Křenová 54, Brno, č.p. 177, k.ú. Trnitá.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Úřad městské části města Brna Brno-střed, odbor
výstavby a územního rozvoje stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle §117 zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen
"stavební zákon"), podle § 60 odst. 2 stavebního zákona stavební řízení
zastavuje.

Odůvodnění

Stavební úřad po obdržení podán
v uvedené věci vyzval k
odstranění nedostatků podání ve lhůtě do 31.05.2004 a upozorni
, že jinak bude stavební řízení zastaveno; současně podle us anoven § o s . z ona .
71/1967Sb.řízenípřemšil.

/

»
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Jelikož ve stanovené lhůtě nebyly doplněny chybějící doklady - doklad o vlastnictví (výpis z
katastru nemovitostí max. 3 měsíce starý), písemný souhlas všech spoluvlastníků dle výpisu z
katastru nemovitostí, pravomocné rozhodnutí MMB Odboru památkové péče, Husova 12, Brno,
vyjádření HZS JmK, Veveří 40, Brno, statické posouzení ve dvojím vyhotovení opatřené
autorizačním razítkem projektanta, povolení ke sjezdu (UMC Brno-střed, Odbor obchodu, dopravy
a služeb, Dominikánská 1, Brno), vyjádření Brněnských komunikací, a.s., Renneská tř. l a, Brno,

vyjádření správců všech dotčených inženýrských sítí, bylo rozhodnuto stavební řízení zastavit.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k
odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
podáním učiněným v podatelně Úřadu městské části města Brna Brno-střed, Dominikánská 2,

60169 Brno.
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3. referent

4. spis

Za správnost: Ing. Jitka Pokerová
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Dále obdrží:
2. právník vrš, zde
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Úřad městské části města Brna, Briio-střed m
;VYPRAVENO DNE:

pdbor výstavby a územního rozvoje

^UM; ^ m m
PODPIS:

Stavební úřad
Dommikánská 2, 60169 Brno
PracoviStS: Měnínská 4, 60192 Brno

Číslo jednací: Ó80002836/SEDE/STU/003
K podám: DD080002836

TfV') rozhodnutinS.i
GS'i-n .............

w^

Ůhid "téstsAé češti méstaanw,
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Spisová značka: STU010800102

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Sedláčková, tel.: 542526413, fax: 542526499
V Brně dne 11.2.2008

Věc: změna v užívám stavby - „ Provozovny baru sběrnou na prodejnu rychlého
občerstvení v přízemí domu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú.
Trnitá, obec Brno"

ROZHODNUTÍ
Na podkladě žádosti ana
,
v zastoupení panem
, o změně v
užívání stavby (její části) bez stavebmch úprav, ze dne 9.1.2008, dophiěné dne 28.1.2008 a
yýsledlcu provedeného řízem Úřad městské části města Brna Bmo-střed, Odbor výstavby a
úzeniního rozvoje, stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle úst. §13, odst. l
písm. d) zákona č. l 83/2006 Sb., o územmm plánování a stavebmm řádu (stavebm zákon), v
platném znění, (dále jen stavebm zákon), podle § 127, odst. 3 stavebního zákona
povoluj e

panu

00 Brno,

změnu v užívání stavby provozovny baru s heniou na prodejnu rychlého obcerstyení
v přízemí domu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Tnuta , obec Brno,
z dosavadmho účelu: provozovna baru s hernou
na účel: prodejna rychlého občerst^em
Prodeina rychlého občerstvení obsahuie:

prodejnu, pnpravnu, WC + úklid, předsíň, šatnu.

Pro nový způsob užívání stavby současně dle úst. § 14, odst. 2 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebmho řádu stanoví tyto

podmínky:

l. Vlastník je povinen formou řádné údržby udržovat stavbu v uživatelném stavu.

2. Vlastník je povinen archivovat veškeré doklady o stavbě po dobu užívání stavby a veškeré
změny a doplňky je povinen projednat s pnslušným stavebním úřadem.

3. Provozovna bude zajišťovat bezpečný provoz veškerého instalovaného zařízení
prováděním jeho pravidelných kontrol a revizemi elektroinstalace ve lhůtách stanovených
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4. Před zahájením provozu bude provozovna označena dle § 31 živnostenského zákona.
5. Vlastnflk bude respektovat povinnosti dle žák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 385/2001 o
podrobnostech nakládání s odpady a Vyhlášku č. 14/2007, která stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, ťřídění, využívám a odsta-aňování komunálního odpadu
vznikajícího na území statutárního města Brna.

Účastníkem řízem stanoveným a vymezeným podle úst. § 27, odst. l písm. a) zákona č.
500/2004 Sb. správm řád (dále jen správm řád) v platném zněm, je žadatel pan
.

Odůvodnění

Stavebm úřad obdržel dne 9.1.2008 žádost pan
v zastoupení panem
,
o změně v užívám stavby - provozovny baru s hernou na prodejnu rychlého občerstvení
v přízemí domu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís.304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno.
Dne 23.1.2008 stavebm úřad vyrozuměl stavebníka, že oznámená změna v užívám stavby se
dotýká práv třetích osob a podléhá tedy rozhodnutí a zároveň určil podklady nezbytné pro
řízem, které byly dne 28.1.2008 stavebmTcem dophiěny. Stavební úřad proto opatřením č.j.:
080002836/SEDE/STU/002, ze dne 28.1.2008 oznámil účastmkům fízení a dotčeným
orgánům zahájeni řízem o změně v užívám stavby.

Okruh účastníků řízem byl stanoven s ohledem na úst. § 27 správního řádu. Postavení
účastníka řízem o změně v užívám stavby přiznal stavební úřad žadateli - panu
a vlastníkům dotčené nemovitosti Křenová 54,
ozemek par. čís. 304/2 k.ú. Trnitá obec Brno - panu
a paní

.

Stavebm úřad v provedeném tíženi dospěl k závěru, že povolenou změnou v užívání stavby
(její části) nebudou ohroženy životy am zdraví osob a nedojde k poškozem životmho
prostředí ani k narušem jiných veřejných zájmů. Se změnou v užívám stavby souhlasí
dotčené orgány. K řízem o změně užívání výše uvedené stavby vydala dne 7.2.2008 Krajská
hygienická stanice JmK souhlasné závazné stanovisko, pod č.j. : 1259/2008/BM/HV.
Podle schváleného Uzemmho plánu města Brna (dále jen UPmB) jeho závazné části,
Vyhlášky statutárního města Brna c.2/2004, ve zněm pozdějších vyhlášek, přílohy č.l
Regulativy pro uspořádám území, stavebm úřad konstatuje, že navrhovaná stavba nezmění
stávající účel a intenzitu využití území, něm v rozpom se záměry územsiího plánovám v

dotčeném území a proto je přípustná.
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Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení odvolání do 15ti dnů ode dne
jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna Malino vského
náměstí 3, 601 67 Brno podáním učiněným v podatelně Úřadu městské části města Brna
Bmo-střed, Měnínská 4, 60192 Brno. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.

odbom výstavby a územního rozvoje,

t^s^měs^
a ú^^
'^

te íol
^ť <t

^^
y

^

5
o

E

es

T3Q
es i?

-5

stavebního úřadu

%<s
o

55'

a

o

d

30

^•niká.^ť

S povolenou změnou užívání může být započato až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění, ve výši 500,00 Kč slovy; pětset korun českých s variabilním symbolem
byl stavebníkem uhrazen.

Přílohy: ověřená projektová dokumentace změny užívání bude předána po nabytí právní
moci rozhodnutí.

Doručí se:
Účastníci řízem:
Navrhovatel/stavebník:

l

[y l
Ostatní účastníci řízení:

i/

^3
Dotčené orgány:

(/ 4. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
V 5. Hasičský záchranný sbor JmK, Stefánikova 32, 602 00 Brno
^ 6. Magistrát města Brna OŽP, Kounicova 67, 601 67 Brno
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Číslo jednací: 080002836/SEDE/STU/003
K podání: DD080002836
Spisová značka: STU010800102
Dále obdrží:
7. právník vrš, zde

8. oprávněná úřední osob

9. spis
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Odbor územního řízení a stavebního řádu -Stá vél:>ní u a
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
MCBS/2015/0044440/SEDE
MCBS/2015/0043444
3200/MCBS/2015/0043444

Číslo jednací:
K podání:
Spisová značka:

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Sedláčková, tel.: 542526413
Brno 5.6.2015
.&éí.-»ť . '*
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Vyjádření k vodoprávnímu řízeni na povolení osazení lapače tuků na stávající ležatou
kanalizaci ve dvoře domu Křenová 54, na pozemku par. čís. 304/3, k.ú. Trnitá, obec Brno,
pro restauraci v l.NP domu

SOUHLAS
dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
Dne 3.6.2015 obdržel Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor územnflio řízení a
-*.

*^
s

"v

stavebního řádu - Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle úst. § 13 odst. l písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
.není (dále jen stavební zákon) Vaši Žádost o udělení souhlasu k vodoprávnímu řízení na
)volení stavby: „Osazení lapače tuků na stávající ležatou kanalizaci ve dvoře domu
Křenová 54, na pozemku par. čís. 304/3, k.ú. Trnitá, obec Brno, pro restauraci v l.NP
domu ".

K výše uvedenému Vám sdělujeme, že podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen
UPniB), jeho závazné části. Vyhlášky statutárního města Brna č.2/2004, ve znění pozdějších
vyhlášek, přůohy č. l Regulativy pro uspořádání území, se výše uvedená stavba nachází v ploše
stavební, stabilizované v ploše pro výrobu PV. Navrhovaná stavba, není v rozporu se záměry
územního plánování.

Podle úst. § 79 odst. 6 stavebního zákona navrhovaná stavba nevyžaduje územní rozhodnutí.

'-•• '•

výše uvedených skutečností stavební úřad dává dle § 15, odst. 2., stavebního
zákona souhlas speciálnímu stavebnímu úřadu k vydání stavebního povolení na stavbu
„Osazení lapače tuků na stávající ležatou kanalizaci ve dvoře domu Křenová 54, na
pozemku par. čís. 304/3, k.ú. Trnitá, obec Brno, pro restauraci v l.NP domu ".

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních
úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTÍ MĚSTA BRNA
BRNO-STŘED
Stavební úřad

Ing. ana HlávkoVa
pracovišta: Měnínská d vedoucí Odb'Ol-U územního řízení a stavebního řádu

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Stavební úřad
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Doručí se:

L/ l.
Dále obdrží:

2. oprávněná úřední osoba
3. spis
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