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Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 25.05.2022 doručena prostřednictvím datové
schránky Vaše žádost o informace dle 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.
Ve své žádosti jste žádal informaci, zda byla povolena a zkolaudována půdní vestavba č. 17,
5. patro, Burešova 619/16, 602 00 Brno.
K Vašemu dotazu sdělujeme, že stavební povolení i kolaudační rozhodnutí bylo vydáno.
Dokumenty Vám zasíláme v příloze, a to bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
Informace 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
Přílohy:
- stavební povolení, č. j. STU/01/0101746/000/003 (6 str.)
- kolaudační rozhodnutí, č. j. STU/01/0101746/001/003 (4 str.)
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Úřad městské části města Brna
Brno  střed
odbor výstavby a územního rozvoje.
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Číslo jednací: STU/01/0101746/001/003 oaoor_vystSabSruir^ího rozvoje
Číslo došlého podání: DH03 00623 90 Dominiká^ská"2,"BRNC

Vyřizuje: Ing. Hana Myšková, tel.: 542526404, fax 542526499 Ověřil dne: ....d:.?.:.:^?;;..^^^
V Brně dne 9.11.2004

671 53 Jevišovice
Věc: Stavební úpravy spojené s realizací půdní vestavby v domě úl. Burešova 16, Brno, č.p. 619,
pozemek par. čís. 1168, k.ú. Veveří

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTI
Úřad městské části města Brna Bmostřed, 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"), obdržel dne 28.11.2003 návrh
671 53 Jevišovice, na vydání kolaudačmho rozhodnutí na stavbu
nazvanou: „Stavební úpravy spojené s realizací půdní vestavby v domě úl. Burešova 16, Brno, č.p.
619, pozemek par. čís. 1168, k.ú. Veveří", pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne
15.10.2001 podč.j. STU/01/01 Ol 746/001/001.

Po přezkoumání Vašeho návrhu a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním
šetřením, stavební úřad podle ustanovení § 82 odst. l stavebního zákona

povoluje užívání
stavby  stavební úpravy spojené s realizací půdní vestavby v domě úl. Burešova 16, Brno,
č.p. 619, pozemek par. čís. 1168, k.u. Veveří,
která obsahuje:

realizaci bytové jednotky v půdním prostoru  6.NP objektu, přístupné po stávajícím schodišti.
Rozvody vody a kanalizace jsou napojeny na stávající stoupací potrubí. Ohřev TUV a vytápění je
zajištěno plynovým kombinovaným kotlem s odvodem spalin vyvedeným nad střechu. Plyn je
napojen na stávající rozvod v domě o podlaží níž. Rozvod elektroinstalace je veden z nové
elektroměrové desky s jističem před elektioměrem s napojením na stávající hlavní domovní vedení
o poschodí níže.
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Číslo j ednací: STU/01/0101 746/001 /003
Skladba bytu:
V přízemí bytu  chodba, předsíň, komora, WC, koupelna, jídelna s kuchyní, šatna, ložnice,
obývací pokoj.
V patře byhi  spací galerie.

Pro užívání stavby stavební úřad stanoví podle cit. ustanovení stavebního zákona a § 34 odst. 2

vyhlášky 132/1998 Sb, tyto podmínky:

l. Vlastník je povinen udržovat stavbu formou řádné údržby v uživatelném stavu.
2. Stavba bude užívána pouze k účelům stanoveným projektovou dokumentací a v rozsahu této
dokumentace.

3. Vlastník je povinen archivovat veškeré doklady o stavbě po dobu užívání stavby a veškeré
změny a doplňky je povinen projednat se zdejším stavebním úřadem.
Současně se povoluje změna stavby dle úst. §81 odst.4 stavebního zákona, která spočívá v
drobných vnitrních dispozičních změnách  změna řešení sociálního zařízení, ponechání stávajících
dveří do místnosti obývacího pokoje, neprovedení zvýšení podlahy v obývacím pokoji, posunutí
bočních stěn obývacího pokoje, není provedena prosklená stěna mezi předsíní a jídelnou, zazdění
stávajícího okna do světlíku, oddělení šatny a ložnice pevnou příčkou.
Změna je provedena dle ověřené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.

Odůvod ě
Návrh byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu. Ústní jednání, spojené s místním šetřením, se
konalo dne 27.01.2004. Při kolaudačním řízení byly na stavbě zjištěny závady bránící kolaudaci
stavby  nebyly doplněny veškeré doklady ke kolaudaci stavby. Stavební úřad dne 12.02.2004 pod
č.j.: STU/01/01 Ol 746/001/002 vyzval stavebníka k odstranění závad a přerušil kolaudační řízení.
Chybějící doklady byly doplněny dne 03.11.2004. V kolaudačním řízení byly konstatovány
vyhovující výsledky předepsaných zkoušek a bylo přihlédnuto k vyjádřením a rozhodnutím
dotčených orgánů státní správy. Okruh účastníků řízení byl stanoven dle úst. §78 odst. l
stavebního zákona. Stavební úřad přiznal postavení účastníka řízení stavebmkovi 

671 53 Jevišovice, vlastníkovi stavby  ÚMČ Brno  střed BT, Dominikánská 2, 601 69
Brno, ÚMČ Brno  střed P/, Měnínská 4, 601 92 Brno.

l'

V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektu, ověřeného stavebním úřadem ve
stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. Současně bylo s
kolaudačním nzením spojeno řízení o změně stavby před jejím dokončením, neboť skutečné
provedení stavby se podstatně neodchyluje od schválené projektové dokumentace ověřené ve
stavebním nzení.

Stavbu lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
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Číslo jednací: STU/01/0101746/001/003
Poučení oodvo

i

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 Bmostřed, Dominikánská 2,

601 69 Brno.
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Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
ve výši 300,00 Kč slovy: třista*** komn českých s variabilním symbolem 0736090554 .
Přílohy : ověřená projektová dokumentace bude předána po nabytí právní moci.
Domčí se:
Účastníci řízení:
ivrhovatel/stavebník:

'

adresa pro domčení:
602 00 Brno

••

671 53 Jevišovice
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Číslo jednací: STU/01/01 Ol 746/001/003
Ostatní účastníci řízení:

Q. ÚMČ Brno  střed BT, Dominikánská 2, 601 69 Brno

CS UMČ Brno  střed IV, Měnínská 4, 601 92 Brno
Na vědomí:

ď. AGER, s.r.o, Antonínská 18, 602 00 Brno

(57 UMC Brno  střed MK, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Dotčené orgány státní správy:

(^. HZS BK~územní odbor Bmoměsto, Veveří 40, 602 00 Brno
^. Magistrát města Brna OPP, Husova 12, 601 67 Brno

,'S\ Magistrát města Brna ŽP, Kounicova 67, 601 67 Brno

^J

Dále obdrží:
9. právník vrš, zde
10. referent

11. spis

Za správnost: Ing. Hana Myšková
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Úřad městské části města Brna
Brno  střed
odbor výstavby a územního rozvoj e Toto rozho^utí^yio práynf.motí
stavební úřad dne.......:^....^?..'..:.^^^
601 69 B RN O, Dominikánská 2

Úřad městské části mosía Brna,
Bri:os;?ed

odbor výsí.ivby a ú^srnního rozvoje
síavebn? úiatí

Č.j.: STU/01/01 Ol 746/000/003
Vyřizuje: Ing. Hana Myšková, tel. 43235465,fax 43237146

Dominikánská.ž. BRNO

Ovénl^.^:.^..,^^
V Brně dne 15.

.

671 53 Jevišovice

Věc: stavební úpravy spojené s realizací půdní vestavby v domě úl. Burešova 16, Brno

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části města Brna, Brnostřed, odbor výstavby a úzenmího 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"), projednal
žádost p.
, 671 53 Jevišovice ze dne 06.06.2001 o stavební povolení
na stavbu nazvanou: "Stavební úpravy spojené s realizací půdní vestavby v domě úl. Burešova
16, Brno, č.p. 619, pozemek par. čís. 1168, k.ú. Veveří " s dotčenými orgány státní správy a se
známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti podle § 62 stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto:
stavba "Stavební úpravy spojené s realizací půdní vestavby v domě úl. Burešova 16, Brno, č.p.
619, pozemek par. čís. l 168, k.ú. Veveří "
se podle § 66 stavebního zákona

povoluje.

Stavba spočívá ve stavebních úpravách spojených s realizací půdní vestavby. Půdní vestavba
obsahiije následující místnosti: chodbu se schodišťovým prostorem, předsíň 8,62 m , komoru 1,83
m2, koupelnu 4,80 m2, WC 2,01 m2, jídelnu spojenou s kuchyní 27,19 m2, ložnici 13,36 m2,

šatnu 7,66 m2, obývací pokoj 43,60 m2, spací galerii 20,61 m2. V prostoru půdní vestavby budou

provedeny nové rozvody vody, plynu, kanalizace a elektroinstalace. Zdrojem vytápění bude
nástěnný teplovodní kotel na zemní plyn. V rámci výstavby dojde k výměně stávající střešní
krytiny a k výměně stávajících klempířských prvků.

Č.j.: STU/01/0101746/000/003
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Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
l. Stavba, stavební úpravy budou provedeny podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatelem bude odborná firma oprávněná k
provádění stavebních nebo montážních prací jako k předmětu své činnosti podle zvláštních
předpisů. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu dodavatele stavby a
současně předložte jeho živnostenský list.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, techn.
zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě.

4. Stavební úpravy, práce nesmí narušit nosné části konstrukce stavby, objektu.
5. Při bouracích pracích je třeba postupovat dle vyhlášky CUBP č. 324/1990 Sb., a č. 207/1991
Sb.

6. "Zhotovitel" stavby (dodavatel) 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 ústnímu jednání spojeného s místním šetřením v
kolaudačním řízení.

7. Vybouraný stavební materiál a suť ze stavby nesmí být skladována na veřejném prostranství,
ale musí být zajištěn okamžitý odvoz. Při provádění prací dbejte ustanovení vyhlášky č.27/2000
o udržování čistoty na veřejných prostranstvích ve městě Brně
8. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno předem
o souhlas příslušný silniční správní orgán.
9. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být prováděním stavby narušen. Při znečišťování
komunikací je investor povinen zajistit očištění. Rovněž nesmí docházet k narušování pohody
bydlení ve stávající přilehlé zástavbě.
10. Dodržte Rád zeleně města Brna a řiďte se pokyny správců zeleně.

11. Dodavatel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
12. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2003
13. Bude dodrženo závazné stanovisko OPP MmB č.j.: OPP/31734/Ol/SU/r ze dne 17.9.2001.
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C.j.: STU/01/01 Ol 746/000/003
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření HZS BK, územní odbor Bmoměsto zn.: HSBM 

2153/2/PR2001 ze dne 2.8.2001:
nejpozději ke kolaudaci bude doložena požadovaná požární odolnost a požárně technické
vlastnosti jednotlivých konstrukcí, včetně atestů a dalších dokladů.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření OZP MmB zn.: ŽP/31510/01 ze dne 26.7.2001:
Pro vytápění bude nainstalován plynový turbokotel THERM 28 TKZ ( o výkonu 28 kW)
Stavebník je povinen nakládat s odpady suti tak, jak ukládá zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech a
vyhláška města Brna č. 4/2000 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města
Brna.

Odpady vzniklé při stavbě zneškodněte dle § 3, odst. l  5, adle§ 5, odst. l, písm. a,b,c,d,f),
zákona č. 125/1997 Sb., v platném znění takto:
a) Recyklovatelné materiály nabídněte k recyklaci v recyklačním zařízení.

b) Spalitelný odpad nabídněte ke spálení do spalovny komunálních odpadů.
c) Nespalitelný odpad uložte na povolené skládce.

Evidence odpadů bude vedena podle úst. § 5, odst. l, písm. g), výše uvedeného zákona a dle

vyhlášky MZP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, § 19, odst. l a odst. 2,
písm. a).

Doklady o evidenci odpadů a jejich zneškodnění předložte při kolaudaci stavby.
16. Na dobře viditelném místě bude umístěna vývěska "Stavba povolena".
17. Budou dodrženy následující podmínky pro plynoinstalaci:
a) Při instalaci plynových zařízení musí být dodrženy požadavky ČSN 38 6441  Odběrní plynová
zařízení na zemní plyn v budovách, dodatky této ČSN, ČSN 38 6442  Připojování plynoměrů
pro měření průtoku topných plynů a ČSN souvisejících.
b) Komínový průduch sloužící k napojení plynových spotřebičů musí být ověřen kominíkem a .
musí splňovat požadavky ČSN 73 4210  Provádění komínů a kouřovodů a připojování
spotřebičů paliv a ČSN 73 4201  Navrhování komínů a kouřovodů.
c) Oprávněná odborná firma, která provádí instalaci plyn. zařízení je dle ČSN 38 6441 povinna
zajistit vypracování výchozí revize plyn. zařízení.
d) Pokud je součástí plyn. zařízení jiné vyhrazené technické zařízení, např. elektrické, je
prováděcí firma povinna zajistit dle vyhl. 85/1978 Sb. provedení revize i tohoto el. zařízení. Při
instalaci plyn. spotřebičů s el. zařízením musí být dodržena ČSN 33 2135.
e) Odborné technické přezkoušení plyn. zatížení musí být provedeno za účasti dodavatele plynu.
Investor předloží schválenou projektovou dokumentaci, která je připojena k tomuto rozhodnutí.
f) Při instalaci plyn. zařízení a při svářečských pracích je třeba dodržovat ČSN 73 0802 
Požární bezpečnost staveb a ČSN 06 1008  Požární ochrana při instalaci a užívání tepelných
spotřebičů.
g) Při instalaci etážového nebo ústředního vytápění je nutno dodržovat požadavky ČSN 06
0310  Ústřední vytápění, projektování a montáž.
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Č.j.: STU/01/0101746/000/003
h) Stavebními úpravami nesmí být narušeny nosné konstrukce domu.
i) Zřízení přípojky plynu, zřízení domovní plynovodní instalace a napojení plyn. spotřebičů
bude provedeno v rozsahu podle předložené a ověřené PD, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.

j) Při práci je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy k ochraně zdraví osob na staveništi.
k) Při instalaci musí být dodrženy úst. ČSN 38 6441  Plynovody v budovách a ČSN 38 6442 
Připojování plynoměrů pro měření průtoku topných plynů.
l) Místnost, v níž bude umístěn plynový kotel  plynový ohřívač vody pro lázeň, musí mít
zajištěn přívod vzduchu u podlahy otvory o ploše min. 10 m2 na 1000 kcal/hod. příkonu
spotřebiče(CSN 38 6441).
18. Ukončení stavebních prací a splnění podmínek oznámí stavebník písemně zdejšímu
stavebmmu úřadu současně s návrhem na provedení kolaudace.
Návrh vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje zejména:

 zápis o předání a převzetí dokončené dodávky,
 zprávu o výchozí revizi elektroinstalace, plynu,
 potvrzení o provedených tlakových a topných zkouškách UT,
 doklad o odborném technickém přezkoušení odběrného plynového zařízení,
 potvrzení o provedení tlakových zkoušek vody, kanalizace,
 atest způsobilosti provozu vzduchotechniky,
 doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů,
 doklad o řádné likvidaci vybouraného materiálu,

 případně další potřebné doklady prokaziyící způsobilost užívání stavby,

Odůvodnění

•f

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a
dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy
společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných
technických požadavcích na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Souhlas
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nebyl dle úst. § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. v
platném znění požadován. Námitky účastníka(ů) řízení nebyly v řízení uplatněny.
Okmh účastníků stavebního řízení stavební úřad stanovil dle úst. §59 odst.l stavebního
zákona. Vzhledem k charakteru a rozsahu prováděných stavebních prací spojených s realizací
půdní vestavby v objektu úl. Burešova 16, a předmětu řízení, stavební úřad přiznal postavení
účastníka řízení p.
, 671 53 Jevišovice, UMC Brno  střed BT,
Dominikánská 2, 601 69 Brno.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.
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Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení odvolání do 15ti dnů ode dne jeho

doručení k odboru úzerruiího a stavebního řízení Magistrátu města Brna Malinovského náměstí

3, 601 67 Brno podáním učiněným v podatelně Úřadu městské části města Brna, Brnostřed,
Dominikánská 2, 60169 Brno.
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Ing. Josef Sabacký
vedoucí

odboru výstavby a územního rozvoje
UMC města Brna
Brno  střed
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Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění, ve výši 300.00 Kč slovy: třista korun českých s variabilním symbolem 0736016756 byl
stavebníkem ulirazen.

Přílohy pro stavebníka (popř. zmocněnce):
 ověřená dokumentace stavby;
 štítek "Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí.
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C.j.: STU/01/01 Ol 746/000/003
Doručí se:
Účastníci řízení:
Navrhovatel/stavebník:

l. J

, 671 53 Jevišovice ^

Ostatní účastníci řízení:

2. ÚMČ Brno  střed BT, Dominikánská 2, 601 69 Brno ^/
Na vědomí:

Dotčené orgány státní správy:
3. HZS BK územní odbor Bmoměsto, Silingrovo nám. 2, 602 00 Brno ^

4. Magistrát města Brna OPP, Husova 12, 601 67 Brno í/'
5. Magistrát města Brna ZP, Kounicova 67, 601 67 Brno L
Dále obdrží:

6. AGER, s.r.o., Antonínská 18, 602 00 Brno L^
7. UMC Brno  střed IV, Dominikánská 2, 601 69 Brno (^
8. UMC Brno  střed MK, Dominikánská 2, 601 69 Brno ^
9. právník VRŠ, zde
10. referent

11. spis

Za správnost: Ing. Hana Myškov

»

