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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 02.12.2021
Vážená paní inženýrko,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 02.12.2021 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 žádala o doplnění Vaší předchozí žádosti o informace ze dne 16.11.2021, č. j.
MCBS/2021/0200110/VACT, v níž 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, a to v rozsahu doplnění informace, zda Vám byly poskytnuty kompletní
požadované dokumenty, jelikož neobsahovaly změnu účelu užívání stavby na pozemku p. č. 304/3,
k. ú. Trnitá.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který po
provedené kontrole shledal, že Vám nebylo zasláno stavební povolení, č. j.
MCBS/2015/0074985/SEDE, které Vám nyní 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
Příloha:
- Stavební povolení, č. j. MCBS/2015/0074985/SEDE (6 str.)
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Odbor úzeniního řízení a stavebního řádu - Stavební úřad
Doininikanska 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
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Číslo jednací: MCBS/2015/0074985/SEDE
K podání: MCBS/2015/0037235
Spisová značka: 3200/MCBS/2015/0037235

'r Stavebnťúřad ;
, Dominikánská 2, 601 69BRNO

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Sedláčková, tel.: 542526413
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pracoviěté: Méniiiskáj*

Brno 18.8.201
(Stavební úpravy ke zřízení restaurace z původní herny s barem v části l.NP domu
Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno a ve stávajícím
>"
přízemním objektu skladu na pozemku 304/47, k.ú. Trnitá, obec Brno"
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STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor územního řízení a 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 znění (dále
jen stavební zákon), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona
žádost o stavební povolení, kterou dne 21.5.2015 podal a dne 20.7.2015 doplnil pan
dále jen stavebník), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu nazvanou:

„ Stavební úpravy ke zřízení restaurace z původní herny s barem v části l. NP domu
Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno a ve stávajícím
přízemním objektu skladu na pozemku 304/47, k.ú. Trnitá, obec Brno", (dále jen stavba).
Stavba obsahuje:

zřízení restaurace z původní herny s barem v levé části l.NP uličního traktu a v l.NP dvomílio
traktu domu Křenová 54, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno a ve stávajícím
přízemním dvorním objektu skladu na pozemku par. čís. 304/47, k.ú. Trnitá, obec Brno,
- bourací práce: zvětšení otvorů ve vnitřních nosných zdech a vybourání dveřního otvoru
v obvodové zdi dvorního traktu pro propojení se stávajícím přízemním objektem skladu,
vybourání části příček, podlah, vybourání oken dvornílio křídla,
- vynesení nových otvorů a podchycení stropu v místě vybouraných příček pomocí ocelových
nosníků,

- vytvoření nové dispozice příčkami z tvárnic YTONG, spočívající ve zřízení sociálního
zařízení a zázemí restaurace,

- nové podlahy včetně podkladních vrstev a izolace, sádrokartonové podhledy, obklady stěn,
nové okenní a dveřní výplně,

- nové rozvody vody, kanalizace, elektro, VZT, vytápění objektu je stávající elektrickými
akumulačními kamny.
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Restaurace obsahuje:
odbytovou místnost 2x, chodbu, kuchyň, hrubou přípravnu, úklidovou komoru, kancelář + šatnu,
předsíň WC, WC zaměstnanci, předsíň, sklad 3x, předsíň WC muži, WC muži, předsíň WC
ženy, WC ženy, WC zdravotně postižení.
Dle geometrického plánu č. 1121-1925/2015, vypracovaného Ing. Milanem Pernicou, dne
15.6.2015, Je přízemní objekt skladů umístěn na pozemku par. čís. 304/47, k.ú. Trnitá, obec
Brno.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
l. Stavba, stavební úpravy budou provedeny podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
zpracovanou panem Ladislavem Kučero
Pi-ípadné změny
nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitel stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název
a sídlo stavebnino 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 stavebních prací budou se společností Brněnské komunikace a.s., Renneská tř.
la, BITIO projednány přepravní trasy pro odvoz suti včetně tonáže vozidel. Přepravní trasy budou
prováděny v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích dle stávajícího dopravního
značení.

6. Výkopy a všechna další zvláštní užívání komunikací mohou být prováděny jen na základě
povolení, které vydává příslušný silniční správní orgán.
7. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění - dň 6 § 30-36 a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
8. Stavební úpravy, práce nesmí narušit statiku nosné části konstrukce objektu.
9. 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, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
10. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby
po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost
a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření požadovaných
vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k závěrečné koiitrolní
prohlídce stavby.
11. Vybouraný stavební materiál a suť ze stavby nesmí být skladovány na veřejném prostranství,
ale musí být zajištěn okamžitý odvoz.
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12. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.
13. 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.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice

JmK, č.j. : KHSJM 21067/2015/BM/HV, ze dne 15.5.2015:
- Větrání všech místností v provozovně bude zajištěno dostatečně účinné.
- Okna otevíratelná do vnějšího prostředí budou opatřena sítěmi proti vnikání hmyzu.
15. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru
JmK, ev.č.: HSBM-73-1-568/1-OPST-2015, ze dne 8.4.2015:
- V souladu s § 2, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb pro zajištění bezpečné evakuace osob musí mít dveře na únikových cestách ve
směru úniku osob kování, které umožní otevření dveří (bez použití jakýchkoliv nástrojů), ať
již jsou dveře běžně zamčeny, zablokovány či jinak zajištěny proti vloupání, v souladu s či.
5.5.9 ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
- Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme
doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách
provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující
použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).
16. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
17. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2015.
18. Stavebník je povinen v souladu s úst. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je součástí přílohy
č.9 části B (žádost o vydání stavebnílio povolení) vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebnH-io zákona ve věcech stavebního řádu.
Prohlídky jsou navrženy dle předpokládaného postupu prací:
- po provedení bouracích prací a nové dispozice,
- závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

19. 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 c.12 - část A a část B
k vyhlášce č. 503/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu.

Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy následující doklady:
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby,
'-. zápis o předání a převzetí dokončené dodávky,
- potvrzení o provedených tlakových zkoušek vody, kanalizace,
- zprávu o výchozí revizi elektroinstalace,
c atest provozu vzduchotechniky,
-'doklad o provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
-Kolaudační souhlas odlučovače tuků vydaný MMB OVLHZ,
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů,
'"-doklad o řádné likvidaci vybouraného materiálu,
- případně další potřebné doklady prokazující způsobilost užívání stavby.
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Účastník řízení stanovený podle úst. § 109 stavebního zákona, vymezený v souladu s úst. § 27
odst.l písm. a) žák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je stavebník -

Odůvodnění

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
P
ze dne 21.5.2015, doplněnou dne 20.7.2015, o stavební povolení
na stavbu nazvanou „ Stavební úpravy ke zřízení restaurace z původní herny s barem v části
l. NP domu Křenová 54, č.p. 177, pozemek par. čís. 304/2, k.ú. Trnitá, obec Brno a ve
stávajícím přízemním objektu skladu na pozemku 304/47, 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.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s úst. §109 odst. l stavebnílio zákona. Stavební
úřad přiznal postavení účastníka řízení stavebníkovi který je zároveň spoluvlastníkem dotčeného domu stavbou Křenová 54, Brno a
dotčených pozemků par. čís. 304/2, par. čís. 304/47, k.ú. Trnitá, obec Brno, a
spoluvlastnici předmětného domu Křenová 54, Brno a
pozemků par. čís. 304/2, par. čís. 304/47, k.ú. Trnitá, obec Brno.
Dle úst. § 4 odst. 2 stavebnílio zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením
a stanovisky dotčených orgánů, jejichž podmínky jsou zahrnuty do podmínek stavebního
povolení.

Ke stavebnímu řízení byla vydána tato závazná stanoviska dotčených orgánů:

Krajské hygienické stanice JmK, č.j. : KHSJM 21067/2015/BMmV, ze dne 15.5.2015,
Hasičského záchranného sboru JmK, ev.č.: HSBM-73-1-568/1-OPST-2015, ze dne 8.4.2015.
MMB Odbor vodnň-io a lesního hospodářství a zemědělství vydal dne 20.7.2015, pod č.j.: MMB/
0263019/2015, stavební povolení k provedení stavby vodního díla - osazení odlučovače tuků
OTP l, umístěného ve zpevněné ploše nádvoří.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických
požadavcích na stavby, 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 č.2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek, přílohy č.l Regulativy pro
uspořádání území, jsou stavební úpravy ke zřízení restaurace v l.NP stávajícího domu Křenová
54, Brno, navrženy v ploše stavební, stabilizované, ve funkční ploše smíšené obchodu a služeb SO. Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba nezmění stávající účel a intenzitu vyiižití
území, není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území a proto je přípustná.
Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Odboru
územního a stavebnňio řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno,
podáním učiněným prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. Úřad
městské části města Brna, Brno-střed, stavební úřad, Dominikánská 2, 601 92 Brno, pracoviště:
Měnínská 4, Brno.

Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky.
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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.
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Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném

znění, dle položky 18, odst. l písm. f), poznámky č. 2, ve výši 5 000,00 Kč slovy: pět tisíc
korun českých byl stavebníkem uhrazen.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.

PřUohy pro stavebníka (popř. zmocněnce):
- ověřená dokumentace stavby;

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

Ł/1
Ostatní účastníci řízení:

(/
Dotčené orgány:
i. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
l

í/ 4 Hasičský záchranný sbor JmK, Štefánikova 32, 602 00 Brno
l/ 5. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

^ 6. Magistrát města Brna, Odbor vodnň-io a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67,
601 67 Brno

Dále obdrží:
7. právník, zde
8. oprávněná úřední osoba
9.spis

