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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 21.01.2022
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 21.01.2022 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 přijata
a posouzena.
V žádosti jste požadoval „informace týkající se řízení o umístění stavby a povolení stavby s názvem
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – nástavba jídelny, případně podobným.“
K Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme Společné povolení ze dne 24.11.2021 pro stavbu nazvanou
„ZŠ Brno, nám. Míru 3“ – nástavba jídelny, č.p. 375, pozemek p. č. 412, k.ú. Stránice, obec Brno“.
Společné povolení zasíláme bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
Informaci Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákon v zákonné
lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- společné povolení ze dne 24.11.2021 (8 stran)
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Statutární město Brno, městská část Bmostřed, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1,
60200 Brno

Společné územní a stavební řízení pro změnu dokončené stavby nazvanou "ZŠ Brno, nám.

Míru 3"  nástavba jídelny, č.p. 375, pozemek p.č. 412, k.ú. Stranice, obec Brno

v

SPOLEČNÉ POVOLENI
Úřad městské části města Brna, Bmostřed, 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 společném územním a stavebním
řízení posoudil a ověřil ve smyslu úst. § 94o stavebního zákona žádost ze dne 16.06.2021
stavebníka, kterým je Statutární město Brno, městská část Bmostřed, IČO 44992785,
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupený na základě plné moci společností D2C
PROJEKT group s.r.o., IČO 07289227, Gebauerova 4502/18, 615 00 Brno, o vydání společného

povolení na změnu dokončené stavby s názvem: "ZŠ Brno, nám. Míru 3"  nástavba jídelny, č.p.
375, pozemek p.č. 412, k.ú. Stranice, obec Brno a na základě tohoto posouzem a ověření
stavební úřad

stavebníkovi, kterým je:
Statutární město Brno, městská část Bmostřed, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1,
60200 Brno

pro změnu dokončené stavby s názvem:
"ZS Brno, nám. Míru 3"  nástavba jídelny, č.p. 375, pozemek p.č. 412, k.ú. Stranice, obec
Brno

vydává ve smyslu úst. § 94p odst. l stavebního zákona
společné povolení.
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Druh a účel stavby

Jedná se o nástavbu jídelny základní školy na nám. Mim 3, Brno. Řešená část se nachází na
pozemku p.č. 412, k.ú. Stranice, obec Brno, který je ve vlastnictví žadatele. Stávající objekt
přízemní jídelny se spojovacím krčkem bude plošně rozšířen o přístavbu schodiště, které je
přimknuté k části krčku na severovýchodní straně, dále se stávající objekt jídelny navýší o jedno
patro. Přístavba schodiště je o rozměrech 4,30 x 8,93 m, schodiště je přistaveno k propojovacímu
krčku v severovýchodní fasádě do výklenku mezi stávajícím kabinetem a objektem jídelny. A
dále se propojovací krček a stávající jídelna i s navrženým schodištěm navýší o nástavbu
jednoho patra. V navrženém 2.NP budou umístěny kabinety, učebny a kancelářské prostory.
Nástavba 2.NP kopíruje stávající půdorys objektu s rozšířeným schodištěm. Tvar nástavby nad
stávající jídelnou je cca čtvercový, jeho půdorysné rozměry jsou 20,00 x 21,50 m, je vrahu
jihozápadní fasády zmenšen o výřez o půdorysných rozměrech 0,65 x 5,55 m. Půdorysné
rozměry nástavby propojovacího krčku jsou 14,00 x 7,55 m, celková maximální výška nástavby
s atikou je 8,20 m, výška komínu je 9,65 m. Obvodové zdivo je navrženo z pórobetonových
tvárnic se zateplením, střecha bude plochá s ozeleněním. Vytápění je zajištěno stávajícím
plynovým kondenzačním kotlem, napojení technické infrastruktury zůstane stávající. Bude
vytvořena nová kombinovaná nádrž, která bude obsahovat retenční nádrž o objemu 3,31 m3,
akumulační nádrž o objemu 3,31 m3. Z akumulační nádrže je navržen přepad do stávajícího
kanalizačního řádu. Z kombinované nádrže bude vedeno potrubí venkovní vnitřní kanalizace v
délce 16,52 m, které se napojí na stávající potrubí kanalizace. Větrání je zajištěno přirozeně
okny, úklidová místnost je větrána nucené ventilátorem.
Údaje o katastrálním území a par. č. a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se
stavba umisťuje a povoluje
Pozemek par.č.412, k.ú. Stranice, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná
plocha a nádvoří.

Popis prostorového řešení stavby
Přístavba schodiště je o rozměrech 4,30 x 8,93 m, schodiště je přistaveno k propojovacímu krčku
v severovýchodní fasádě do výklenku mezi stávajícím kabinetem a objektem jídelny. Tvar
nástavby nad stávající jídelnou je cca čtvercový, jeho půdorysné rozměry jsou 20,00 x 21,50 m,
je v rohu jihozápadní fasády zmenšen o výřez o půdorysných rozměrech 0,65 x 5,55 m.
Půdorysné rozměry nástavby propojovacího krčku jsou 14,00 x 7,55 m, celková maximální
výška nástavby s atikou je 8,20 m, výška komínuje 9,65 m.
Umístění stavby na pozemku

Jedná se o nástavbu stávajícího objektu, kde zůstávají zachovány stávající odstupy od
sousedních pozemků. V místě přístavby schodiště je vzdálenost od sousedních pozemků p.č.
411/5, 411/1, k.ú. Stranice, 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 řízem vymezení
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozeinky, na kterých se stavba umisťuje a povoluje: par. čís.
412, k. u. Stranice, obec Brno, sousední pozeinky: par. č. 411/4, 411/5, 411/1, 411/3, 416/3,
416/4, 415, 416/1, 416/2, 417/1, 417/4, 417/2, 417/6,, k. u. Stranice, obec Brno
Podmínky pro umístění a provedení stavby
l. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro
společné řízení, zpracovanou zodpovědným projektantem doc. Ing. arch. Petrem Dýrem,
Ph.D., datum 28.5.2021, která byla ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí
být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitel stavby).
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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 povalem 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 § 3036 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 užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebmk
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.
Stavebník předá na Odbor informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného

provedení stavby.

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 (přepravní trasy, tonáž vozidel apod.) bude dodrženo dle vyjádření
příslušného silničního správního úřadu a správce komunikace tj. Brněnské komunikace
a.s., Renneská třída la, Brno zn.: BKOM/8813/2021 ze dne 27.4.2021.

14. Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzemních a povrchových zařízení
navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je o
pravděpodobné době zahájení prací. Odkryj eteli zařízení, 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
neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.
15. Dodržte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich
ochranných pásem, týkajících se vytyčem, ochrany a kontroly jejich zařízem, uvedených
ve vyjádření společností:

Brněnských komunikací a.s. zn.: BKOM/8813/2021 ze dne 27.4.2021,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. BVK/13439/2021 ze dne 25.6.2021,
společnosti eg.d, s.r.o., zn.: B694126109565 ze dne 21.4.2021,

GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002358011 ze dne 20.4.2021,

Technických sítí Brno, akciové společnosti, zn.: TSB/04698/2021 ze dne 20.4.2021,
společnosti Dial Telecom a.s., zn..: BM870894 ze dne 2.2.2021,

společnosti CETIN a.s, č.j. 624261 ze dne 16.4.2021,

společnosti České radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/272717/2021 ze dne 14.5.2021,
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16. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Krajské
hygienické stanice jihomoravského kraje č.j. KHSJM 55230/2020/BM/HDM ze dne
14.9.2021:

l. Nejpozději ke kolaudaci bude předložen laboratorní rozbor vody v rozsahu  krácený
rozbor dle § 3 odst. 2 a § 4 odstl písm a), zákona č. 258/2000 Sb., v rozsahu ukazatelů
předepsaných v § 3 odst. l, § 4 odst.7 písm.a) a odst. 8 ve spojení s přílohou
č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a četnost a
rozsah její kontroly. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude
zajištěna u držitele osvědčení o akredaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře
nebo u držitele autorizace. Odběr bude provedený z kohoutku u umyvadla v jedné
z nových učeben.

2. Nejpozději ke kolaudaci stavby bude předložen doklad o tom, že v navrhované stavbě
byly k rozvodu vody použity výrobky splňující požadavky úst. § 3 vyhl.
č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody.

3. Regulace denního osvětlení, rozložem a zábran osvětlení musí být v souladu

s požadavky § 16 odst. l vyhl. č. 410/2005 Sb., v souladu s ČSN 7305801,2,3

4. okna určená k větrání, budou ovladatelná zpodlahydle požadavku § 17 odst. 2
vyhlášky č 410/2005 Sb.,

5. umělé osvětlení všech prostorů bude odpovídat § 12 odst. 3 a 4 vyhl. č 410/2005 Sb.,
v souladu s platnou normou ČSN EN 124641

17. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v stanovisku odboru životního
prostředí Magistrátu města Brna č.j. MMB/0177605/2021/SLOT(DS) ze dne 12.5.2021:
 z hlediska ochrany ovzduší

Případné změny ve vytápění, spočívající v instalaci nového spalovacího zdroje tepla, by
bylo nutné předložit ke schválení na OŽP MMB.
Kropení vzniklých prašných ploch staveniště (zejména v době suchého a větrného

počasí)

pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a v případě
způsobeného znečištění jejich okamžitá očista.
kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě
zjištěného znečištění jejich důkladná očista.

skladování sypkých stavebních materiálů na takových místech a takovým způsobem, aby
nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru.
Instalace protiprašných sítí nebo krycích plachet na lešení (pokud bude lešení
instalováno)

Udržování pořádku na staveništi a v okolí staveniště.
 z hlediska odpadového hospodářství

povinnost dodržování hierarchie způsobu nakládání s odpady dle § 3 zákona o

odpadech

Průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) musí
být původcem odpadů vedena v rozsahu úst. § 94 zákona o odpadech.

 z hlediska ochrany přírody a krajiny

vzhledem k tomu, že na dané lokalitě byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů
živočichů (rorýsi), je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody tj. Krajský úřad
Jihomoravského kraje. Odbor životního prostředí, který rozhodne, zda je nutné udělení
výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů v souladu s úst. §56 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně

přírody")

doporučuje provést kácení dřevin nebo ořez větví v době vegetačního klidu tj. od 1.11.

do 31.3.

18. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavebm deník.
19. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 12/2023
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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. 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 opatřem a stavebního řádu, v platném zněm. Fáze výstavby dle plánu
kontrolních prohlídek jsou:
l. při předání staveniště

2. po ukončení výkopů a zemních prací nových konstrukcí a inženýrských sítí
3. prohlídka základové spáry

4. po ukončení bouracích prací a stržení střešního pláště
5. po dokončení výstavby lešení a oplocení staveniště

6. po vyzdění nových konstrukcí propojovacího krčku, provedení otvorů (parapetů) a
prostupů

7. po provedení bednění a vyarmování konstmkcí
8. po zabetonování věnce a osazení stropů propojovacího krčku

9. po vyzdění nových konstnikcí, provedení otvorů (parapetů) a prostupů
10. po provedení bednění a vyannování konstrukce

11. po zabetonování věnce a osazení stropů nástavby
12. po osazení oken, dveří a skladby ploché střechy
13. po provedem zateplení obvodových stěn
14. po dokončení barevných nátěrů fasády
15. po ukončení dílazávěrečná prohlídka

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

Účastníci řízení stanovení podle úst. § 27 odst. l správního řádu jsou Statutární město Brno,

městská část Bmostřed, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 16.06.2021 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou
stavbu, ke které byla připojena společná dokumentace. Žádost podalo Statutární město Brno,
městská část Bmostřed, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupené
na základě plné moci společností D2C PROJEKT group s.r.o., IČO 07289227, Gebauerova
4502/18, 615 00 Brno. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavebm řízení.
Jelikož žádost neobsahovala veškeré náležitosti, stavební úřad vyzval žadatele výzvou ze dne
5.8.2021 č. j. MCBS/2021/0130741/SKOG, aby žádost doplnil, zároveň řízem usneseném ze dne

5.8.2021 č. j. MCBS/2021/0130740/SKOG přerušil a stanovil lhůtu k doplnění žádosti
10.9.2021. Dne 8.9.2021 pod č.j. MCBS/2021/0150555 požádal stavebník o prodloužení lhůty
k doplnění podkladů z důvodu delšího času pro vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu a
to do 17.11.2021. Stavební úřad tuto žádost akceptoval a lhůtu prodloužil. Dne 15.10.2021
doplnil stavebník žádost. Stavební úřad ověřil a posoudil stavební záměr dle úst. § 94o
stavebního zákona.

Stavebm úřad opatřením ze dne 21.10.2021 č. j. MCBS/2021/0122377/SKOG oznámil
účastmkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení a upustil od ústního jednání a ohledání
na místě. V oznámení o zahájení řízení poučil účastníky řízení o možnosti podat námitky a
stanovil jim k tomu lhůtu. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky V oznámení o
zahájení řízení rovněž stanovil lhůtu dle úst. § 36 odst. 3 správního řádu, ve které měli účastníci

řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tohoto práva nevyužili.

Dle úst. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznými
stanovisky a stanovisky dotčených orgánů. Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky,
stanovisky a vyjádřeními:
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Závazná stanoviska  Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen

MMB) č. j.: MMB/0174233/2021/Zvd dne 19.5.2021, Odbor památkové péče MMB č.j.

MMB/0228622/2021/Š/zs dne 10.5.2021; Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ev. č.:

HSBM  30162/2021 dne 2.7.2021, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje č.j.
KHSJM 55230/2020/BM/HDM ze dne 14.9.2021, Sekce nakládám s majetkem Ministerstva
obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 22.4.2021

Vyjádření  Odbor životního prostředí MMB č.j. MMB/2021/0177605/2021/SLOT (DS) dne
12.5.2021, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB č.j. MMB/0358433/2021
ze dne 12.7.2021, TSB zn. TSB/04698/2021 ze dne 20.4.2021, GasNet Služby, s.r.o. zn.
5002358011 ze dne 20.4.2021, eg.d, a.s., zn. B694126109565 dne 21.4.2021, Dial Telecom zn.
BM870894 ze dne 2.2.2021, CETD^ a.s, č.j. 624261/21 ze dne 18.4.2021, České

Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/272717/2021 ze dne 14.5.2021, Brněnské komunikace a.s.,
č.j. BKOM/8813/2021 ze dne 27.4.2021, Brněnské vodárny a kanalizace a.s. zn.

BVK/13439/2021 ze dne 25.6.2021, Vodafon Czech Republic a.s. zn. MW991 Ol 72116282607
ze dne 19.4.2021, TMOBILE a.s. zn. E19685/21 ze dne 15.4.2021, Teplárny Brno a.s.,
9449/2021/TB ze dne 15.4.2021, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 17.4.2021,
SMART Comp, a.s. č.j. V0400/2021 ze dne 13.5.2021, FASTER.CZ ze dne 26.2.2021, BPMB
a.s. zn. 8334/2021/5040 ze dne 28.4.2021, Veřejná zeleň města Brna, p.o. zn. SÚ102/573/21 ze

dne 22.4.2021

Pokud některé ze závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů obsahovalo podmínky,

byly tyto zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízem byl stanoven v souladu s úst. § 94k stavebmho zákona. Při vymezování
okruhu účastníků územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavem přísluší podle úst. § 94k písm. a) stavebníkovi, tj. Statutární město
Brno, městská část Brnostřed, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno;
písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, tj. Statutární
město Brno, Dominikánské nám. l, 601 67 Brno zastoupené starostou městské části města Brna
Bmostřed; písm. e) osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sous d í
ků
b t bá na nich může b t l č
l í ří o

dotčeno, tj. I

602 00 Brno, I

592 02 Sněžné, V
, 602 00 Brno,
602 00 Brno  vlastník pozemků a věcného břemene
, k.ú.
Stranice obec Brno,
c, 602 00 Brno  vlastník pozemků
k.ú. Stranice, obec Brno, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1,

602 00 Brno  vlastník pozemků p.č. 417/1, 417/4, k.ú. Stranice, obec Brno, Masarykova

univerzita, Zerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno  vlastník pozeniků p.č. 416/1, 416/2, 417/2,
417/6, k.ú. Stranice, obec Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí
624/3, 601 67 Brno  vlastník pozemků, p.č. 415, 416/3, 416/4, k.ú. Stranice, obec Brno,

Brněnské komunikace a.s Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, CETn^ a. s.. Českomoravská

2510/19, 190 00 Praha, České Radiokomunikace a.s.. Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, Dial

Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha, EG. D, a. s... Lidická 1873/36, 612 00 Brno,
GasNet Služby, s.r.o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční,
Kounicova 949/67, 601 67 Brno  vlastníci staveb na sousedních pozemcích.
Stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení ověřil a posoudil stavební záměr podle
úst. § 94o stavebního zákona. Dle úst. § 94o odst. l stavebního zákona stavební úřad posoudil, že
je přístavba schodiště a nástavba patra nad stávající jídelnou u stavby s názvem „ZS Brno, nám.
Míru 3" v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Stavba
je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a je v souladu s požadavky na
veřejnou dopravní nebo technickou infrastmkturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochraimých a bezpečnostních pásem. Dále jev souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených
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orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona. Dále stavební úřad ověřil dle
úst. § 94o odst. 2 stavebního zákona, že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou
v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zeje zajištěn příjezd ke stavbě, a je
včasně vybudované technické, popřípadě jiné vybavení potřebné k řádnému užívání stavby
vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební úřad dle úst. § 94o odst. 3 stavebního
zákona rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby, kdy užívání zůstává stávající dle
stávajícího objektu tj. základní škola, a proto nedojde ke zhoršení účinků stavby na okolí

stavby.

Společná projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dohimentaci
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 záměm.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění a 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby, v platném znění.

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

platností.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 odst. 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

městské části města Brna, Bmostřed, Stavebního úřadu. Dominikánská 2, pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům domčením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít
náležitosti podle úst. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 odst. l správního řádu
odkladný účinek.
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Ing. IVana Hlávková
vedoucí
Stavebního úřadu

'^istg:

Stavebník je dle úst. § 8 odst. l písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v

platném znění osvobozen od poplatku.
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Příloha
l x ověřená projektová dokumentace, štítek
Doručí se
stavebník

Statutární město Brno, městská část Brnostřed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupen

Ol. D2C PROJEKT group s.r.o., Gebauerova 4502/18, 615 00 Brno
obec, na jejímž území má byt požadovaný záměr uskutečněn
02. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí l, 602 00 Brno, zastoupené starostou městské
části města Brna, Bmostřed
ostatní účastníci řízení dle úst. § 94k stavebního zákona

03.

04. I

05. I
06.
07.

, 602 00 Brno

, 602 00 Brno

592 02 Sněžné

, 602 00 Brno
, 602 00 Brno

08. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

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

10. České Radiokomunikace a.s.. Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
11. Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha
12. EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 612 00 Brno
13. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
14. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
15. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

16. Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno

17. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno
Dotčené orgány
18. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Odbor prevence,
Stefánikova 103/32, 602 00 Brno
19. Kraj ská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
60200 Brno

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

22. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
23. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dále obdrží
24. statistika

25. oprávněná úřední osoba
26. spis

