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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 07.06.2022
Vážení,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 07.06.2022 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.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí scanu všech rozhodnutí vydaných od roku 2018 a
povolujících jakoukoliv demolici na pozemku parc. č. 694 a/nebo parc. č. 695, k. ú. Pisárky.
V příloze tohoto přípisu Vám zasíláme požadované informace.
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:
- Souhlas s odstraněním stavby, č. j. MCBS/2021/0147961/SMIK (4 str.)
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Brno 02.09.2021

HELIDA INVESTMENT, a.s., IIČ0 08409463, Hlinky 49/126, 603 00 Brno
Souhlas s odstraněnfm stavby s názvem: ,,Demolice rodinného domu a opěrných stěn
Hroznová 20", na ulici Hroznová 20, č. p. 87, na pozemcích par. č. 694, 695, k. ú. Pisárky,
obec Brno

SOUHLAS

S ODSTRANĚNÍM STAVBY
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. S, 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územnfm plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavebnf zákon), posoudil ohlášenf záměm odstranit
stavbu podle ust. § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 02.08.2021 podal vlastník

stavby, kterým je HELIDA INVESTMENT, a.s., IČ.0 08409463, Hlinky 49/126,-603 00 Brno,
zastoupený na základě plné moci společností DKarchitekti, s.r.o., IČO 05290236,
Křenová 409/52, 602 00 Brno, a na základě tohoto posouzení podle ust. § 128 odst. 2 stavebního
zákona vydává vlastnfkovi stavby, kterým je:

HELIDA INVESTMENT, a.s., IČ0 08409463, Hlinky 49/126, 603 00 Brno
souhlas

s odstraněním stavby s názvem:
,,Demolice rodinného domu a opěrných stěn - Hroznová 20",
na ulici Hroznová 20, č. p. 87, na pozemďch par. č. 694, 695,
k. ú. Pisárky, obec Brno

Účel stavby:
Předmětem odstranění je stávající rodinný dům na ulici Hroznová 20, č. p. 87, na pozemku
par. č. 695, opěrné stěny před ním a zídka včetně oplocení, vjezdové brány a vstupní branky
při vstupu na pozemek par. č. 694, vše v k. ú. Pisárky, obec Brno. Rodinný dům je samostatně
stojícf nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu se třerni nadzemními podla;žími a šikmou
střechou. Součástí bourané zídky s drátěným plotem u chodníku s ulicí Hroznovou jsou ocelová
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vjezdová brána a ocelová vstupní branka. Bourání se netýká drobných staveb u hranice
s pozemkem par. č. 696, k. ú. Pisárky, obec Brno.
Způsob provederú bouracích pracť:
Nejprve bude objekt odpojen od inženýrských sítí na pozemku par. č. 694, k. ú. Pisárky,
obec Brno (plyn, elektřina, sdělovací sítě, v revizní šachtě budou ukončeny přípojky vody a
kanalizace), dále budou vytyčeny sítě kolem objektu. Na pozernku nebudou káceny dřeviny,
které vyžadují povolení přfslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Demontovány budou
zbytky vnitřního a vnějš'ího vybavení (el. instalace, svítidla, otopná tělesa, podhledy, nášlapné
vrstvy, klempfřské prvky). V objektu budou vyvěšena okenní a dveřnf křídla, odmontovány
zařizovací předměty. Následovat bude rozebrání vnitřních příček a vyzdfvek, pak zděných
obvodových stěn včelech a střechy. Nakonec budou kompletně odstraněny základové
konstrukce. Práce budou probíhat ručně nebo sprostředky malé a velké mechanizace.
Po dokončení bouracfch pracf budou zasypány všechny prohlubně a uvolněná plocha
po odstraněné stavbě bude vyrovnána štěrkem do úrovně okolního upraveného terénu
s obnovením přirozeného odtoku srážkové vody.
Vlastnflc stavby je podle ust. § 128 odst. 5 stavebnnho zákona povinen zajistit, aby odstranění
stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje
stavební povolenf, může jejf vlastruk odstranit svépomocf, pokud zajistf provádění stavebního
dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí prováděnf dozoru osobou, která má oprávnění
pro odborné vedenf prováděnf stavby podle zvláštnnho právního předpisu. Povinnosti vlastníka
odstraňované stavby, stanovené zvláštními právními předpisy, nejsou dotčeny.
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručenf vlastníkovi.
V souladu s ust. § 131a stavebnfl'io zákona vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která
odstranila stavbu, oznámí tuto skutečnost do 30 dnů po odstranění stavby příslušnému
stavebnímu úřadu.

LIRAD Me'STSKÉ čASTl MESTA BRNA.,
BRNO-STRED
Síavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Bmo

pracovišíě: Měnínská 4

Kateřina Srnflková, DiS.

oprávněná úřední osoba

26i

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 18 bodu 13 zákona č. 634/2004 sb., o správních
poplatcfch, v platném znění, ve výši 500,00 Kč.

Příloha

ověřená dokumentace bouracích prací
Doručí se

Vlasttúk stavby
HELIDA INVESTMENT, a.s., Hlinky 49/126, 603 00 Brno
Ol. kterého zastupuje: DKarchitekti, s.r.o., Křenová 409/52, 602 00 Brno
Na vědomí

Dotčené orgány
02. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sfdlem v Brně, Jeřábkova 1 847/4,
602 00 Brno

03. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náíněstí 624/3, 601 67 Brno
04. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949167, 601 67 Brno
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Ostatní

05. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/l a, 639 00 Brno
06. Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno
07. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
08. EG.D, a.s., Lidická l873/36, 602 00 Brno
09. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno

10. Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Dále obdrží

1l. oprávněná úřední osoba
12. spis

