Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2022/0099117/KINV
K podání: MCBS/2022/0091020
Spisová značka: 2010/MCBS/2022/0091020/2
Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 374
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 06.06.2022
Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 24.05.2022
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 24.05.2022 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.
V žádosti jste žádal následující informace:
1. zda byla na základě rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního
úřadu ze dne 25. 6. 2019, č.j. MCBS/2019/0098365/ŠKAR, o žádosti o umístění stavby
nazvané: „Rodinné domy Dostálova, Brno“ umístěné na pozemcích par. čís. 168/1, 168/3,
168/4, k.ú. Stránice, obec Brno včetně přípojek inženýrských sítí a vjezdů, které nabylo
právní moci dne 14. 2. 2020, podána žádost o stavební povolení;
2. zda bylo na základě výše uvedeného rozhodnutí vydáno stavební povolení (či jiný úkon
orgánu veřejné moci s obdobným účelem). V tom případě rovněž žádám o zaslání tohoto
stavebního povolení;
3. zda je ve vztahu k výše uvedeným pozemkům jakékoli stavební řízení aktuálně vedeno.
K Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme souhlasy s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Souhlasy zasíláme bez osobních údajů a projevů osobní povahy. Stavebník splnil zákonné
předpoklady pro tuto formu povolení, nebylo tedy vydáno stavební povolení.
K Vašemu poslednímu dotazu sdělujeme, že k uvedeným pozemků nejsou stavebním úřadem
aktuálně vedena řízení.
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:
- souhlas ze dne 19.07.2021, č. j. MCBS/2021/0116423/SANL (4 str.)
- souhlas ze dne 04.12.2020, č. j. MCBS/2020/0185650/SANL (3 str.)
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Číslo jednací:

MCBS/202 I/OIl6423/SANL

K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2021/0113120
3200/MCBS/2021/0113120

Ing. Lucie Procházková, tel.: 542526404
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Pan

, 616 00 Brno

Paní
616 00 Brno, oba zastoupení na základě plné
moci společností PROJEKT 505, spol. s r.o., Jižní svahy 463/12, 621 00 Brno
Stavba s názvem: ,,Rodinné domy Dostálova, Brno  Dům B" na pozemcích par. číís. 168/3,
168/4, k.ú. Stránice, obec Brno

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
Úřad městské části města Brna, Brnostřed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavebnf zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 7.7.2021 ohlášení
stavebníků, kterými jsou pan I
616 00 Brno a
panf
616 00 Brno, zastoupených na

základě plné moci společností PROJEKT 505, spol. s r.o., IČ: 27725961, Jižní svahy 463/12, 621

00 Brno, podané v souladu s ust. § 104 odst. l písm. a) stavebního zákona. Předmětem ohlášení
je stavba s názvem: ,,Rodinné domy Dostálova, Brno  Dům B" na pozemcích par. čís. 168/3,
168/4, k.ú. Stránice, obec Brno.

Pro stavbu s názvem: ,,Rodinné domy Dostálova, Brno" umístěné na pozemcích par. čís. 168/1,
168/3, 168/4, k.ú. Stránice, obec Brno včetně přípojek inženýrských síff a vjezdů stavební úřad

vydal'dne 25'.6.20l9 územní rozhodnutí č. 174pod č.j. MCBS/2019/0098365/ŠKAR, které bylo

potvrzeno rozhodnutím odvolacffio orgánu Magistrátu města Brna, Odboru územního a
stavebního řízení ze dne 14.2.2020 č.j. MMB/0065 196/2020.

Pro potřeby stavby vydal Úřad městské části města Brna, Brnostřed, Stavební úřad (dále jen
speciální stavební úřad) stavebrí povolení pro stavbu s názvem: ,,Místní komunikace v ulici

Dostálově v Brně Stránicích, SO Ol Místní komunikace a SO 02 Dešt'ová kanalizace s retenční

nádrží Brno, Stránice, Dostálova" pod č.j. MCBS/2017/0156352/ADAM ze dne 21.9.20l7, které
nabylo právní moci dne 3.1l.20l7.

Na základě posouzení ohlášení vydává stavební úřad
podle ust. § 106 odst. l stavebního zákona
souhlas

s provedenfm stavby s názvem:
,,Rodinné domy Dostálova, Brno  Dům B"
na pozemcích par. ěís. 168/3, 168/4, k.ú. Stránice, obec Brno.
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Předmětem souhlasu je:

Novostavba rodinného domu ,,B" navržená jako nízká horizontálnf hmota na podzemním
podlažía zapuštěném ze % do svažitého terénu. Dům ve tvaru písmene L s terasou vyzvedmito?i
nad terén bude ?imístěn na pozemcích par. čís. 168/3, 168/4, k.ú. Stránice, obec Brno
s maximálnfmi půdorysnými rozměry 21,50 x 25,00 m a l podzemním a 1 nadzemním podlažím.
Ze západní strany bude stavba jednopodlažnf, z východní strany vzhledem ke svažitosti terénu
bude hmota nadzemnfl'io podlaží vytvářet převis nad ustupujícím 1. podzemním podlažím.
S ohledem na terén bude sjezd k parkovacím stáním umístěn v úrovni podzemního podlaží.
V podzemním podlažf jsou navrzeny: vstupní hala se zádveřím, prímé monolitické jednoramenné
schodiště, technická místnost a garáž pro 2 osobní automobily. V 1. NP budo?i situovány obytné
místnosti  vstupnf hala se schodištěm, obývací pokoj s kuchyňským koutem a za ním další
pokoj, ložnice s koupelnou a šatnami a další 2 pokoje s vlastí koupelnou a šatno?i. Stavba bude
založena na betonových či železobetonových základových deskách vkombinaci spasy a
patkami. Na podkladní beton bude položena vodorovná hydroizolace napojená na svislou
hydroizolaci. S ohledem na svažitost terénu jsou svislé nosné konstmkce navrženy monolitické
železobetonové. Konstrukční systém je navržen kombinovaný, převážně stěnový a pod terasou
skeletový. Nosnou konstrukci představuje soustava nosných stěn tl. 200300 mm, sloupů,
průvlaků a stropních desek. Sloupy jsou navrženy převážně železobetonové a včásti 1.
nadzemnffio podlaží také ocelové. Vnitřní příčky jsou navrženy z keramických bloků tl. 140200
mm. Stropní konstrukce nad 1. PP bude tvořena železobetonovou deskou tl. 250 mm obsahující
otvor pro schodiště a v části terasy obsahující otvory pro světlíky o rozměrech 1,00 x 4,00 m.
Stropnf konstrukce nad 1. nadzemnfm podlažfm bude tvořena také železobetonovou deskou tl.
250 mm s otvory pro světl*y o rozměrech 1,20 x 2,20 m. Stropnf konstrukce nad. 1. podzen'irím
a 1. nadzemním podlažím budou částečně vykonzolovány nad vjezd do garáže. V některých
místnostech je navržen sádrokartonový podhled. Střecha je navržena plochá vegetační. Vytápění
bude zajišt'ovat plynový kondenzační kotel umfstěný v technické rnístnosti v 1. podzemním
podlaží s odtahem spalin koaxiálním kouřovodem nad střechu domu. V obývacím pokoji je
navržen krb s vyvedením spalin přes komín nad střechu domu. Okna jsou navížena hliruková
s izolačním trojsklem a je navrženo celkové zateplení fasády domu. Vnitřní stěny a stropy budou
realizovány z pohledového betonu v kombinaci s omítkou, v prostorech hygienického zázemí
budou obloženy keramickými obklady. Podlahy v 1. podzemním podlaží budou opatřeny
tepelnou izolací a v úrovni 1. nadzemního podlažf kročejovou izolací. Oplocení stavebních
pozemků je navrženo do výšky 1,5  2,0 m nad terénem (měřeno ze strany sousedních
pozemků). Vstupní a vjezdové brány budou řešeny jako zámečnické výrobky. Vstup do
rodinného domu bude vydláMěn. Vjezd na pozemek a parkovací plochy budou v návaznosti na
příjezdovou komunikaci vydlážděny ze zámkové dlažby. Mimo navrženou garáž bude zřízeno l
parkovací stání na terénu. Zbývající část pozemku kolem domu bude zatravněna a doplněna
volně rostoucí zelení. Napojení domu na dopravní a technicko?i infrastruktuiu bylo vyřešeno

vúzemním rozhodnutí č. 174 č.j. MCBS/2019/0098365/ŠKAR, které bylo potvrzeno

rozhodnutím odvolacfl'io orgánu Magistrátu města Brna, Odboru územnffio a stavební'ho řízení ze
dne 14.2.2020 č.j. MMB/0065 196/2020. Iům bude dopravně napojen sjezdem a vstupem z ulice
Dostálova a druhým servisním sjezdem z ulice Wurmova a současně bude napojen novými
přípojkami vody, kanalizace, NN, STL plynu a kabelu SEK. Dešt'ové vody z objektu budou
svedeny samostatnou větví dešt'ové kanalizace do retenční nádrze umístěné v zeleni na pozemku
stavebníků, z níž bude odtok gravitačně zaústěn do koncové šachty přípojky jednotné kanalizace.
Základní údaje o stavbě:
Zastavěná plocha  nadzemní cást (HPP)
Zastavěná plocha  podzemní část (HPP)
Celkový obestavěný prostor
Počet funkčních jednotek (byty)
Odstavná a parkovací stání v podzemní části
Parkovací stání na terénu

273,9 m2
97,8 m"'
1398,8 m3
l
2
1.
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Údaje o souLadu záměru se závaznými stanovisky dotčených orgáníí:
Vuvedené věci bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem vBrně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno č.j. KHSJM
l7739/202 l/BM/HOK ze dne 14.4.2021, souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného

sboru Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno Ev. č.: HSBM731554/lOPST
2021 ze dne 21.4.2021, souhlasné závazné stanovisko Státní energetické inspekce, Územnfho
inspektorátu pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno č.j. SEI
8501/2021/64.101 ze dne 19.4.2021, souhlasné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru
životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno č.j. MMB/0153342/2021/SLOT ze dne
28.4.2021, souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí,
Ko?inicova 67, 601 67 Brno č.j. MMB/0158018/2021/KROR ze dne 6.4.2021 a souhlasné
závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče, Malinovského náměstí 3,
601 67 Brno č.j. MMB/0185970/2021/SZ/zs ze dne 21.4.2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že podání splnilo náležitosti ust. § 105 stavebního zákona, vydal
stavební úřad tento souhlas.

Dokoněenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívánf, která vyžadovala
ohlášenf stavebnírnu úřadu podle ust. § 104 odst. l písm. a) až d) nebo k) stavebního zákona, ?ze
užívat bez kolaudačního souhlasu za podmínek daných ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona.
Po dokončení stavby stavebník podá na stavební úřad form?ilář: Zádost o přidělení č.p./č.ev.
(podle ust. § 31a odst. l písm. a) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnf
pozdějších předpisů).

Platnost tohoto souhlasu je podle ?ist. § 106 odst. 3 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho
vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, byloli s
prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve Ihmě platnosti.
í.íiWj í.?sísx? čÁs'5i hqí:r'rh BRNA,
BRNOSTRED
Stavební úíad

L)cminikánská 2, 6C)l 69 Bmo
pracovišlě: Měi'iínská a
26í

Ing. Luc, e cházková

opráv4á úřední osoba

1

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, v platném
znění, ve výši sazby položky 18. bod 3, tj. 1000, Kč.
Příloha pro stavebníka:
1 x ověřená projektová dokumentace, štítek
DoruČí se:
Stavební:k:

l) I

2)

616 00 Brno

616 00 Brno; adresa pro doručenf na základě plné
moci: PROJEKT 505, spol. s r.o., Jižní svahy 463/12, 621 00 Brno

Osoby uvedené v ust. § 105 odst. 2 písm. f) stavebního zákona:
3)
602 00 Brno
4) Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 7871 la, 639 00 Brno

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

?

«
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6) EG. D, a. s.., Lidická 1873/36, 612 00 Brno

7) GasNet, s.r.o. zastoupený GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/ 1, 602 00 Brno

8) Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Majetkovým odborem, Malinovského
náměstí 624/3, 601 67 Brno

9) Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

10) Statutární město Brno zasto?ipené Úřadem městské části města Brna, Brnostřed, Odboiem
životního prostředí, Měnfnská 4, 601 92 Brno

Na vědomí:

Dotčené orgány:

1l ) Krajská hygienická stanice Jrnk, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

12) Hasičský záchranný sbor Jmk, Štefánikova 32, 602 00 Brno
13) Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
14) Magistrát města Brna, Odbor životního prostředf, Kounicova 67, 601 67 Brno

15) Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina,
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Dále obdrží:

16) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/ la, 603 00 Brno

17) Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno
18) statistika

19) oiiginál pro stavebníka
20) oprávněná úřední osoba

21 ) spis
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
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Číslo jednací:

MCBS/2020/0185650/SANL

K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2020/0170798
3200/MCBS/2020/0170798

Ing. Lucie ProcMzková, tel.: 542526404
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602 00 Brno

Stavba s názvem: ,,Rodinné domy Dostálova, Brno  Dům A" na pozemku par. čís. 168/1, k.ú.
Stránice, obec Brno

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STÁVEBNÍHO ZÁMĚRU

Úřad městské části města Brna, Brnostřed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 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), obdržel dne 5.l1.2020 ohlášení
stavebníka, kterým je pan
602 00 Brno, nar.
2, podané vsouladu sust. § 104 odst. l písm. a) stavebního zákona. Předmětem
ohlášení je stavba s názvem: ,,Rodinné domy Dostálova, Brno  Dům A" na pozemku par. čías.
168/ 1, k.ú. Stránice, obec Brno.

Pro stavbu s názvem: ,,Rodinné domy Dostálova, Brno" umístěné na pozemcích par. čís. 168/1,
168/3, 168/4, k.ú. Stránice, obec Brno včetně přípojek inženýrských sítí a vjezdů stavební úřad

vydal dne 25.6.20l9 územní rozhodrmtí č. 174podč.j. MCBS/2019/0098365/ŠKAR, které bylo

potvrzeno rozhodnutím odvolacího orgánu Magistrát?i města Brna, Odboru územnffio a
stavebního řízení ze dne 14.2.2020 č.j. MMB/0065 196.

Pro potřeby stavby vydal Úřad městské části města Brna, Brnostřed, Stavební úřad (dále jen

speciální stavební úřad) stavební povolení pro stavbu s názvem: ,,Místríf komunikace v ulici
Dostálově v Brne Stránicích, SO Ol Místní komunikace a SO 02 Dešt'ová kanalizace s retenční

nádrží Brno, Stránice, Dostálova" pod č.j. MCBS/20 l 7/0156352/ AD AM ze dne 21.9.2017, které
nabylo právní moci dne 3.ll.20l7.
Na základě posouzení ohlášení vydává stavební úřad
podle ust. § 106 odst. l stavebního zákona
souhlas

s provedením stavby s názvem:
,,Rodinné domy Dostálova, Brno  Dům A"
na pozemku par. čís. 168/1, k.ú. Stránice, obec Brno.
Předmětem souhlasu je:
novostavba rodinného dornu ,A" obdélníkového tvaru o velikosti stran 26,50 x 1l,35 m a

maximální výškou 6,85 m od úrovně podlahy 1. NP + 0,000 = 326,650 m n.m. se 2 nadzemními
podlažími (dále jen NP) a jedním podzemním podlažím (dále jen PP) , přičemž 2. NP bude
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zabfrat pouze malou část půdorysu domu o rozměrech 2,60 x 1l,35 m. Rodinný dům bude
umfstěn na pozemku par. čís. 168/1, k.ú. Stránice, obec Brno. Obytné nadzemní podlaží na
severu a východě konzolovitě přesahuje ustoupené podzemní podlažf Objekt rodinného domu
bude zakončen hmotou pracovny ve 2. NP na severní hraně stavby. Na úrovni 1. PP bude
situována gará2 s vjezdem z nově budované komunikace v ulici Dostálova. V 1. PP budou dále

umístěny technické a servisní místnosti. V 1. NP bude hlavní obytný prostor, ložnice, šatna,
koupelny a WC. Všechny obytné místnosti budou mít přístup na průběžná balkón na východní
straně. Ve 2. NP bude pracovna s přístupem na střechu. Jednotlivá podlaží budou propojena
přímými jednoramennými schodišti. Konstrukce podzemního podlaží je navržena jako
kombinace zdiva s černým obkladem a prosklených ploch. Konstrukce 1. NP je navržena
z monolitického betonu s vnějším zateplením a plechovým obkladem v kombinaci s prosklenou
plochou na východní straně. 2. NP je navrženo jako lehká kovová konstrukce s prosklením a
stínícími kovovými lamelami po obvodu. Střecha je navržena jako plochá s extenzivnf zelenf.
Základovou konstrukci bude tvořit železobetonová základová deska opatřená hydroizolací.
Rodinný dům bude napojen na stávajícf inženýrské sítě přípojkami jednotné kanalizace, vody,
NN a plynu. Připojení rodinného domu na technickou infastnikturu bylo vyřešeno územním
rozhodnutím č. 174, jelikož podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona
nevyžadují stavební povolenf ani ohlášení stavebnímu úřadu a tudíž nejsou předmětem ohlášené
stavby. Zdrojem tepla v domě bude plynový nástěnný kondenzační kotel s nuceným odtahem
spalin, který bude situován v technické místnosti v 1. PP. V kotli bude prováděn ohřev topné

vody. Součástí kotle bude pojistný ventil oběhové čerpadlo a přepínací ventil pro ohřev TV

v extemím zásobní'ku. Převážná část domu bude vytápěna podlahovým vytápěcím systémem.
V pracovně ve 2. NP jsou navrženy dva fancoily s ventilátorem. Otopnou plochu garáže a
skladů v 1. PP budou tvořit desková tělesa. V koupelnách budou osazeny otopné trubkové
žebříky. Větrání prostor bude zajištěno přirozeně okny a dveřmi. V jedné koupelně a na WC je
navrženo větrání nucené podtlakové prostřednictvím ventilátorů s odvodem znehodnoceného
vzduchu nad střechu domu. Dešt'ové vody z objektu budou gravitačně svedeny do koncové
šachty přípojky jednotné kanalizace přes retenční nádrž sregulátorem odtoku. Novostavba
rodinného domu vyvolá potřebu 3 parkovacích stáríf. Jedno parkovací stání bude umístěno na
pozemku stavebníka a dvě stání pro osobní automobily budou situovány v garáži.

Údaje o soídadu záměru se závaznými stanovisky dotčených orgáru:t.'
V uvedené věci bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JmK,

Štefánikova 32, 602 00 Brno ev. č. HSBM73l 1591/lOPST2020 ze dne 5.lO.2020, souhlasné
závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601

67 Brno č.j. MMB/0509849/2020/SZ/zs ze dne 4.12.2020, Odboru životního prostředí

Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno č.j. MMB/0433029/2020 ze dne 9.1l.2020,
č.j. MMB/0453581/2020/KUP ze dne 26.lO.2020 a č.j. MMB/0438136/2020/Blak ze dne

14. 10.2020 a souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se

sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno č.j. KHSJM 5101 8/2020/BM/HOK ze dne 14. 10.2020.

Vzhledem ke skutečnosti, že podání splnilo náležitosti ust. e) 105 stavebnffio zákona, vydal
stavební úřad tento souhlas.

Dokončenou stavbu, popřípadě ;Cást stavby schopnou samostatného užívání, která vyžadovala
ohlášení stavebnímu úřadu podle ust. § 104 odst. 1 pfsm. a) až d) nebo k) stavebního zákona, ?ze
užívat bez kolaudačního souhlasu za podmínek daných ust. § 119 odst. l stavebního zákona.
Po dokončení stavby stavebník podá na stavební úřad formulář: Žádost o přidělení č.p./č.ev.

(podle ust. § 31a odst. l písm. a) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů).
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Platnost tohoto souhlasu je podle ust. § 106 odst. 3 stavebniho zákona 2 roky ode dne jeho
vydánf. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, byloli s
prováděním ohlášeného stavebnTho záměru započato ve 1Mtě platnosti.
JíŠoa v?s'ísx? čAsri u?s íi» 6hí'ts

Ing. Luci,& tí ocházková

BRNOSTRED
Stavební úřad

oprávněňá úřední osoba

D o m u'í í k a n s k aa 2 i 6 0 í 6 9 B r o u
pracoviště: Měrínská 4
26í

Správnf poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, v platném
znění, ve výši sazby položky 18. bod 3, tj. 1000, Kč.
Příloha

?x ověřená pro5eIktová dokumentace, štítek

Doruěí se:
Sta ebník:

l)

602 00 Brno

Osob uvedené v § 105 odst. 2 písm. f) stavebrtího zákona:
2)

616 00 Brno

3)

, 616 00 Brno

4) . s r uce, a.s.., . . ers nera 51/6, 370 0l České Budějovice
5) GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
6) Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Majetkovým odborem,
Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

Na vědomí:

Dotčené orgárvy:

7) Magistrát města Brna, Odbor památkové péce, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
8) Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno
9) Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

10) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Dále obdrží:

Il ) Technické satě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno
12) právn'ík, zde

13) oprávněná úřední osoba
14) spis
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