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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 14.07.2022
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 19.07.2022 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 zaslání územního rozhodnutí č. 437, č. j. MCBS/2019/0192710/SKOG
a územního souhlasu č. j. MCBS/2020/015085/SANL.
Požadované informace Vám zasíláme v příloze v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě. Informace Vám poskytujeme bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- územní rozhodnutí č. 437 ze dne 28.11.2019, č. j. MCBS/2019/0192710/SKOG (14 stran)
- územní souhlas ze dne 06.10.2020, č. j. MCBS/2020/0154085/SANL (6 stran)
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TENZA Real, s.r.o., IČO 25576321, Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Uzemni rozhodnutí o umístění stavby s názvem: "Novostavba polyfunkčního domu, Brno",

Hlinky 54, č. p. 128, pozemky p.č. 599, 600/2, 600/1, 601, 602, 645, 646/2, 646/1, 646/3, 647,
648, 640,642,762,791/1, 792/1, 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, pozemky p. č. 204/1, 45/7,
45/8, k. u. Písařky, obec Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 437
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, 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), obdržel dne 23.09.2019 žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Novostavba polyfunkčního doi-n.u,

Brno", Hlinky 54, č. p. 128, pozemky p.o. 599, 600/2, 600/1, 601, 602, 645, 646/2, 646/1, 646/3,
647, 648, 640, 642, 762, 791/1, 792/1, 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, pozemky p. č. 204/1,
45/7, 45/8, k. u. Písařky, obec Brno. Žadatelem je společnost TENZA Reál, s.r.o., IČO
25576321, Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, zastoupená na základě plné moci společnosti
PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o., IČO 04359151, Česká 247/32, 602 00 Brno.
Stavební úřad posoudil v územním řízení výše uvedenou žádost podle úst. § 90 stavebního
zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle úst. § 79 odst. l a § 92 odst. l stavebního
zákona

žadateli, kterým je:

společnost TENZA Real, s.r.o., IČO 25576321, Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
rozhodnutí o umístění stavby
nazvané:

"Novostavba polyfunkčního domu, Brno", Hlinky 54, č. p. 128, pozemky p.č. 599, 600/2,
600/1, 601, 602, 645, 646/2, 646/1, 646/3, 647, 648, 640, 642, 762, 791/1, 792/1, 484/3, k.ú.
Staré Brno, obec Brno, pozeniky p. č. 204/1, 45/7, 45/8, k. u. Písařky, obec Brno.
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Stavba je členěna na stavební objekty:

SO O l-polyfunkční dům

10 07 - nová přípojka splaškové kanalizace DN 150 mm
10 08 - nová přípojka dešťové kanalizace retence DN 200mm
10 09 - nová přípojka plynu PE 1.00 SDR 11, D 40 mm
10 10 - nová přípojka vody PE 100 SDR 11, D 90 mm
10 11 - přesun SEK

10 12 - přeložení rozpojovací skříně VO + nová kabeláž ve stávající trase
10 12b - provizorní přeložení rozpojovací skříně VO včetně kabeláže

SO 02 - stávající sklepy p.
10 13 - nová přípojka NN - sklepy

10 13b - provizorní přeložka skříně SR4-NN

SO 03 - neveřejná účelová komunikace

10 Ol - odstranění stávající přípojky kanalizace a vybudování stoky DN 300 mm
10 02 - vybudování nové přípojky dešťové kanalizace retence DN 200 mm, retenční
nádrž 25+25m3

10 03 - vybudování nového plynovodního středotlakého řádu, PE 100 SDR 11, D 63
mm

10 04 - odstranění stávající přípojky vody a vybudování nového vodovodu DN 100mm
10 05.1 - nová přípojka vysokého napětí a trafostanice
10 05.2 - distribuční kabelové rozvody NN

10 06 - soukromé areálové osvětlení komunikace + elektroměrový rozvaděč +
rozvodnice VO

SO 04 - přesun zastávky MI-ID, úprava chodníku

10 14 - přeložka stávající kanalizace a posun revizní kanalizační šachty

10 15 - přeložka sloupu trakčnílio vedení
SO 05 - opěrná stěna, oplocení zábradlí
SO 06 - zpevněná plocha pro dětské hřiště

Druh a účel umisťované stavby, prostorové řešení stavby:

Novostavba polyfunkčn&o domu, včetně podzemních garáží na pozemcích p. č. 599, 648,
600/2, 646/3, 647, 600/1, 646/1, 646/2, 601, k.ú. Staré Brno, obec Brno, neveřejné účelové
komunikace na pozemcích p. č. 599, 600/2, 600/1, 601, 602, k.ú. Staré Brno, obec Brno, opěrné
stěny na pozemcích p. č. 599, 600/2, 600/1, 601, 602, 640, 642, k.ú. Staré Brno, obec Brno,
zpevněné plochy na pozemku p.č. 640, 642, k.ů. Staré Brno, obec Brno. Pozemky p.č. 599,
600/2, 600/1, 601, 602, 645, 646/2, 646/1, 646/3, 647, 648, k.ú. Staré Brno, obec Brno jsou ve
vlastnictví stavebníka, pozemky p.c. 640, 642, k.LI. Staré Brno, obec Brno jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna. Dále stavba vyvolá prodloužení řadu (vodovod, kanalizační stoka,
středotlaký plynovodní řád), nové přípojky (vody, plynu, kanalizace, NN, VN, VO a SEK), sjezd
na komunikaci, přesun zastávky a sloupu trakčního vedení na pozemcích p. č. 791/1, 792/1,
484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, p.č. 45/7,8, k.Ll. Písařky, obec Brno, které jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna a pozemky p. č. 762, k.ú. Staré Brno, obec Bmo, p.c. 204/1, k.ú.
Písařky, obec Brno, ve vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Nový polyfunkční dům je řešen jako nárožní dům v proluce v návaznosti na
stávající řadovou zástavbii uliční fronty Hlinky a při nově budované neveřejné, účelové
komunikaci ve svažitém terénu. Tato nová neveřejná účelová komunikace vychází z ulice Hlinky

a je ukončena v první třetině Žlutého kopce. Komunikace zajišťuje přístup do garáží a nově

vzniklého objektu a dále přístup do zahradního prostoru za vlastním objektem, kde je navrženo
hřiště. Komunikace je navržena pří hranici s pozemky p. č. 484/3, 598/3, 595/4, 595/1, k.ú. Staré
Brno, obec Brno. Hmota nového objektu tvoří písmeno L. Vzhledem k tomu, že stavba je
umístěna ve svahu, tak část objektu ubíhající směrem do žlutého kopce je pod terénem. Podlaží

l.PP a l.NP je přibližně ve tvaru nepravidelného obdélníku. Část objektu při ulici Hlinky je

postupné ustupující v délce 32,25 m a přes nároží pokračuje směrem do Žlutého kopce v délce
50,18 m, délka strany v zalii-adní části Žlutého kopce je 31,40 m a strana při sousedních
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parcelách p.č. 649. 644, k. u. Staré Brno. obec Brno je 59,40 m. Z ulice Hlinky jsou v tomto
podlaží komerční prostory, společné prostory a garáže, ve zvýšeném l.PP jsou komunikační"
prostory, pojezdové plochy zakladačů, ve zvýšeném l.NP při ulici Hlinky je galerie a
komunikační prostory. Ve 2.NP, 3.NP a 4.NP tvoří objekt písmeno L o délce při ulici Hlinky
32,75 m. v ustupující šířce max. 15,00 m a při nové komunikaci směrem do Žlutého kopce
v délce 54,40 m, v šířce 13,00 m (ZUŽLIJÍCÍ se v koncové části odskokem na 12 m) . V těchto
podlažích se nachází bytové jednotky a ubytovací prostory. V 5.NP- 6.NP se nachází pouze
bytové jednotky, jsou tvořeny pouze části celkového podlaží a to při ulici Hlinky o délce 20,45
m a v zadní části při účelové komunikaci v délce 18,50 m. Tyto částí zahrnují bytové jednotky,
zbývající plochu celkového půdorysu spodních pater tvoří zelená střecha s terasami. 7.NTP
s bytovými jednotkami je v zadní části objektu při neveřejné účelové komunikaci. Pohled od
ulice Hlinky je tvořen dvěma pohledovými částmi, a to 6ti podlažní, která navazuje na uliční
řadu a objekt na pozemku p. č. 649, k. u. Staré Brno, obec Brno. Tato část objektu má výšku
+22,80 m a převyšuje sousední objekt PIlinky 126/48, Brno od hřebene jeho střechy cca o 8,20
m. Druhá pohledová část z ulice Hlinky je nižší a tvoří nároží části objektu, která ubíhá dále
podél neveřejné komunikace do oblasti Žlutého kopce. Tato část má z ulice Hlinky 4. NP a její
výskaje +16,40 m. Pohledová fasáda z neveřejné, účelové komunikace má dvě výškové úrovně,
a to +16,40 m (nárožní objekt z pohledu úl. Hlinky) a ve vzdálenosti cca 35,90 m od hrany
fasády nárožního objektu u úl. Hlinky se nachází 7 patrová část o výšce +25,90 m. V objektu se
nachází parkovací stání pro 54 automobilů, z toho jsou 3 parkovací místa pro imobilní občany.
V novém polyfunkčním objektu se nachází 26 bytů a 13 ubytovacích jednotek, galerie a
komerční prostory.

Objekt bude napojen na novou přípojku vody. Přípojka vody se napojuje na novou
prodlouženou větev veřejného vodovodnílio řádu na pozeiTiku p. č. 204/1, k.u. Pisárky, obec
Brno v délce 6,7 m, pokračuje přes pozemek p.č. 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno v délce 6,4
m, dále na pozeiTÚcu p. č. 599, 600/1, 2 a částí na pozen-iku p.č. 601, k. u. Staré Brno, obec Brno
v délce 54,6 m ve vzdálenosti 4,9 m od hranice pozemků p.č. 484/3, 598/3, k.ú. Staré Brno, obec
Brno. Z hlavní trasy prodlouženého vodovodníl-io řádu ve vzdálenosti 48,5 m od hranice
pozemku p. č. 484/3, k. u. Staré Brno, obec Brno je umístěna přípojka vody kolmo k objektu
v délce 6,0 m.

Splašková kanalizační stoka je napojena na veřejnou kanalizační stoku z nové kanalizační šachty
na pozemku p. č. 204/1, k.ú. Písařky, obec Brno v délce 10,7 m, na pozemku p. č.484/3, k.ú.
Staré Brno, obec Brno v délce 6,7 m, dále pokračuje na pozemku p. c. 599, 600/1, 2 a části 601,
k. u. Staré Brno, obec Brno ve vzdálenosti 4,1 m od hranice pozemků p. č. 484/3, 598/3, k.ú.
Staré Brno, obec Brno v délce 54,3 m. Ve vzdálenosti 12,4 m od hranice s pozemkem p.č. 484/3,
k.ú. Staré Brno, obec Brno je objektu napojena na kanalizační přípojka v délce 6,8 m.

Dešťová kanalizace je napojena do dvou retenčních nádrží v objektu a jedné, která je umístěna
pod neveřejnou účelovou komunikací. Hlavní větev dešťové kanalizace komunikačních ploch je
vedena po pozemcích p. c. 599, 600/1, 2 a částí 601, k. u. Staré Brno, obec Brno ve vzdálenosti
1,8 m od hraníce s pozemkem p. č. 484/3, 598/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno. Začíná ve
vzdálenosti 2,1 m od hranice mezi pozemky p.č. 599 a 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, zde se
napojuje na venkovní retenční nádrž o rozměrech 1,2 x 10,3 m (zaústěná pod komunikací) a dále
pokraČLije rozvodem v délce 44,2 m. Do této hlavní větve jsou přiváděny větve z komunikačních
žlabů a to první ve vzdálenosti 3,3 m od hranice mezi pozemky p.č. 599 a 484/3, k.ú. Stai-é
Brno, obec Brno, vpusť ze žlabu v komumkaci začíná na hranici mezi pozeiTiky p.č. 599 a
484/3, k.u. Staré Brno, obec Brno v délce 4,8 m, pak se zalomí vlevo a pokračuje v délce 2,9 m
do venkovní retenční nádrže. Druhá v pusť ze žlabu se napojuje do venkovní retenční nádrže v
délce 2,9 m od hranice mezi pozemky p.č. 599 a 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno. Vedení
z další vpustí je ve vzdálenosti 10,5 m od hranice mezi pozemky p.č. 599 a 484/3, k.u. StcU-é
Brno, obec Brno v délce 4,2 m a je napojena do retenční nádrže. Následuje napojení další větve
ze žlabu do hlavní větve dešťové kanalizace ve vzdálenosti 14,4 m od hranice mezi pozemky p.č.
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599 a 484/3, k.u. Staré Brno, obec Brno v délce 7,9 m. Další větev je napojena ve vzdálenosti 10
n-1 od předešlé větve v délce 1,4 m + zalomení 0,4 m, další větev ve vzdálenosti 1,1 m a délce
k objektu 4,1 m se zalomením 0,7 m, další ve vzdálenosti 7.8 m a délce 1,4 m rovnoběžně
s hlavním vedením a zalomením 0,4 m, další ve vzdálenosti 07 m a délce k objektu 3,8 m a
zalomením l.3 n.i. další ve vzdálenosti 5,4 m a délce směrem k objektu 7,3 m a zalomením 0,5
m, další ve vzdálenosti 12,2 m a délce k objektu 2,9 m a zalomením v délce 1,9 m, další ve
vzdálenosti 0.8 m a šikmé délce 0,8 m, další ve vzdálenosti 5,0 m v šiknié délce l m a uskočení

k objektu délce 3,1 m a poslední ve vzdálenosti 0,7 m a délce kolmé k hlavnímu vedením 0,6 m
Větev venkovních komunikačních ploch je napojena přímo do venkovní retenční nádrže.

Dešťové svody objektu jsou napojeny do dvou retenčních nádrží v objektu, které jsou přípojkou
dešťové kanalizace připojeny k jednotné kanalizaci vnově komunikaci. Přípojka dešťové
kanalizace je umístěna v délce 6,8 m na pozemku p.č. 599, k.ú. Staré Brno, obec Brno ve
vzdálenosti 11,6 m od hranice pozemku 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno.

Prodloužený středotlaký plynovod je napojen na veřejný plynovod v ulici I-Ilinky na pozemku p.
č. 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, v délce 1,8 m přechází na pozemek p.č. 599, 600/1, 2 a
části 601, k. u. Staré Brno, obec Brno v délce 54,2 m a vedení je umístěno 5,6 m od hranice
s pozemkem p. č. 598/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, dále se na vedení nachází přípojka k objektu
v délce 5,3 m a to ve vzdálenosti 30,3 m od hranice mezi pozemky p.č. 599 a 484/3, k.ú. Staré
Brno, obec Brno.

Dále stavba vyvolá umístění nové přípojky VN, kterou budou dotčeny pozemky p.č. 792/1, k.ú.
Staré Brno, obec Brno v délce 2,8 m, kde je připojení na veřejné vedení, trasa pokračuje přes
pozemek p. č. 791/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno, v délce 6,6 m, pozemek p. c. 45/7, k.ú. Písařky,
obec Brno v délce 4,2 m, kde se zalomí cca v úhlu 90 do ulice Križkovského a to v délce 8,7 m,
zde se opět obloukem stočí a v délce 43,0 m cca rovnoběžně kopíruje hranici pozemků p. č.
790,789, k.ú. Staré Brno, obec Brno směrem k ulici Hlinky, po této vzdálenosti se tupým úhlem
stočí vpravo na pozemek p. c. 762, k.u. Staré Brno, obec Brno v délce 11,8 m, poté se stočí

kolmo na ulici Hlinky v délce 19,9 m, dále se trasa stočí o 90° vlevo ve vzdálenosti cca 3,3 m od

hranice pozemků p.č. 650/2, 649, 648, k.ú. Staré Brno, obec Brno pokračuje přes pozemek p. č.
204/1, k.u. Písařky, obec Brno v délce 25,3 m a po pozemku 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno
v délce 14,2 m, kde se mírné stáčí k pozemku p. č. 599, k.ú. Staré Brno, obec Brno ve

vzdálenosti 16,8 m, zde se trasa zalomí o 90° a polo.-ačuje na pozemek p. č. 599, k.ú. Staré Brno,
obec Brno v délce 22,7 m a trasa se zalomí o 90° k objektu v délce l, 3 m.

Nově budou položeny distribuční kabely NN, které jsou připojeny k nové trafostanici v objektu.
Vychází z trafostanice ve vzdálenosti 18, 6 m od hranice pozemku p. č. 599, 484/3, k.u. Staré
Brno, obec Brno. Jedna přípojková skříň objektu bude umístěna podél plánované komunikace a
délka kabelové trasy NN směrem na Žlutý kopec je 11,5 m v pozemku p. č. 599, 600/2, k.ú.
Staré Brno, obec Brno, směrem k ulici Hlinky vychází z trafostranice posilující kabelové vedení
NN distribuční soustavy v ulici Hlinky. Délka od hranice pozemků p. č. 599, 484/3, k.ú. Staré
Brno, obec Brno podél nové víceúčelové komunikace je 18,6 m a délka v pozemku 484/3 je 4,7
m. Odtud se kabelové vedení větví na dvě strany. Ve směru Písařky je délka trasy 12,2 m a ve
směru opačném je trasa délky 7,3 m, zalomená podélně s ulicí Hlinky a vedená v délce 25,3 m
ukončena smyčkou, druhá přípojková skříň je z této trasy vedená odbočkou délky 6,7 m kolmo
na fasádu v ulici Hlinky v pozemku p. č. 599, 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, ukončena na
fasádě objektu přípojkovou skříní. Přípojka objektu SO 02 je vedena z této přípojkové skříně
kabelovou trasou kolmo k ulici hlinky v délce 0,9 m na parcele p. č. 599, k.ú. Staré Brno, obec
Brno, pokračuje v délce 0,4 m na parcele p. č. 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, kde se láme
v šikmé trase délky 6,8 m a pokračuje v pozemku p.č. 648, k.ú. Staré Brno, obec Brno v délce
3,7 m, dále se láme do trasy rovnoběžně s fasádou v délce 10,3 m a dále pokračuje kolmo do
objektu do rozvaděče stávajícího sklepa

Č.j. MCBS/20 19/019271 0/SKOG

sir. 5

Nové vedení SEK je napojeno z veřejné sítě na pozemku p. č. 204/1, k.u. Písařky. obec Brno,
směrem k novému objektu, ve vzdálenosti 25,2 m od hranice mezi pozemky p. č. 599 a 484/3.
k.u. Staré Brno. obec Brno, v délce 2,5 m, dále pokračuje na pozemek p. č. 484/3, k.ú. Staré

Brno, obec Brno v délce 2,6 m, zde se lomí pod úhlem 90 vlevo a pokračuje v délce 15.7 m, zde
se opět lomí o 90° vpravo a pokračuje po pozemku p.č. 599, k.ú. Staré Brno, obec Brno ve
vzdálenosti 8,9 od hranice s pozemky p. č. 484/3, 598/3, k.u. Staré Brno v délce 20,4 m, pak se
zalomí směrem k objektu v délce 1,9 m.

Veřejné osvětlení v ulici Hlinky bude dotčené přeložkou stávající rozpojovací slď-íně do nové
polohy na nově vzniklém objektu. Ze stávající kabelové trasy VO bude odbočkou ve vzdálenosti
6,2 m od hranice parcel p.č. 484/3, 648, k.u. Staré Brno, obec Brno, v pozemku p.č. 484/3, k.ú.
Staré Brno, obec Brno vedená kabelová trasa kolmo k objektu v délce 2,3 m a na parcele p.č.
648. k.u. Staré Brno, obec Brno dále pak v délce 1,9 m, kde se trasa pravoúhle mění do
přípojkové skříně na fasádě v délce 1,1 m. Část trasy mezi stávajícím vedením v délce 3,9 m je
nová.

Ve víceúčelové neveřejné komunikaci SO 03 bude umístěno soukromé areálové osvětlení VO.
Vedení bude umístěno na pozemku 599, 600/1,2, 601, k.ú. Staré Brno, obec Brno, při hranici
s pozemkem 598/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno. Vedení začíná 3,7 m od hranice s pozemkem p.
č. 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno a je v délce 53,0 m.
Objekt SO 02 (stávající sklepy ve vlastnictví I
bude napojen nově na přípojku NN.

V l.PP nového objektu budou umístěny dvě retenční nádrže, každá o objemu 25 m3. Další nádrž
o objemu 20 m3 bude umístěna pod neveřejnou účelovou komunikací. Vytápění objektu bude
zajištěno kondenzačními plynovými kotly, větrání obytných místnosti bude přirozené a větrání
garáží, komerčních prostor a hygienického zázemí bude nucené zajišťované VZT. Větrání
pobytových místností do úl. Hlinky bude zajištěno pomocí větracích mřížek v okenních rámech.

Výstavba nového polyfunkčního objektu vyvolá posun autobusové zastávky o 7,10 m ve směru
Písařky, zastávkové těleso bude o rozměrech 2,5 x 33,0 m, ve vzdálenosti 6,7 m od lii-anice
pozemku p.č. 599, k.ú. Staré Brno, obec Brno. Dále výstavba nového objektu vyvolá posun
sloupu trakčního vedeni o 2,7 m z komunikace do chodnfkového tělesa, ve vzdálenosti 5,9 m od
pozemku p. č. 577, k.ú. Staré Brno, obec Brno. Sloup bude nově umístěn 16,9 m od hranice
s pozemkem p. c. 576, k.ú. Staré Brno a 1,3 m od pozeniku p.č. 204/1, k. u. Písařky, obec Brno,
délka nového trakčního vedení bude 8,6 m. Dále posun zastávky vyvolá přeložení stávající
kanalizace a kanalizační šachty do níž jsou zaústěny přípojky přilehlých domů. Dojde k posunu
kanalizační šachty o 1,3 m v přímce do nové polohy v komunikaci v místě zastávky, jedna větev
bude v délce 5,5 m a druhá větev v délce 8,8 m, tyto větve budou přivedeny do stávajících
kanalizačních šachet na pozemka 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno,
V místě stavby se také nachází stávající vinné sklepy ve vlastnictví stavebníka-společnosti
TENZA Real, s.r.o., které budou z části zachovány a z části zasypány. Sldepy ve vlastnictví spol.
GECCO, spol. s.r.o., Zborovská č. p. 1384/14, 61600 Brno na pozemku p. č. 647 , k.ú. Staré
Brno, obec Brno budou zachovány, bude upraven vstup do sklepů, který bude součástí l.NP
nového polyfunkčního objektu. Komíny sousedního objektu na pozemku p.c. 649, k.ú. Staré
Brno, obec Brno ve vlastnictví I
a
budou prodlouženy.
Druh pozemků podle katastru nemovitostí, na ktefych se stavba umisťuje:

Pozemky: par. č. 599, 600/1, 600/2, 646/1, 648, k. u. Staré Brno, obec Brno, jsou v katastm
nemovitostí evidovány jako „zastavěná plocha a nádvoří", par. č. 601, 602, 640, k. u. Staré
Brno, obec Brno, jsou v katastru nemovitostí evidovány jako „zahrada", par. č. 645, 600/1,
600/2, 646/2, 646/3, 647, 484/3. 642, 791/1, 792/1, 762, 45/7, 45/8, 204/1 k. u. Staré Brno, obec
Brno, jsou v katastru nemovitostí evidovány jako „ostatní plocha"

Č,j. MCBS/2019/0 192710/SKOG

.6

sir.

Vymezení území dotčenélio 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 územnfli.o řízení vymezení
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umisťuje: par. čís. . 599,
600/1, 600/2, 646/1. 648, 601, 602, 640, 645, 600/1, 600/2, 646/2. 646/3, .647. 791/1, 792/1,
484/3. 762, k. u. Staré Brno, obec Brno, 45/7, 45/8, 204/1, k. u. Písařky, obec Brno, sousední

pozemky: par. č. 643/2, 644, 649, 603/1, 604, 594/1, 595/1. 595/4, 580, 598/1, 597. 598/2. 598/3.
577.634.639,64], 643/1, 789. 790 . k. u. Staré Brno, obec Brno.
Pro umísténí a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podinínky:
l. V dalším stupni projektové dokumentace bude dodržen druh a účel stavby, základní
parametry jejího prostorového řešení a umístění, uvedené v popisu stavby ve výrokové části
tohoto rozhodnutí a obsažené v projektové dokumentaci spol. PLATFORMA ARCHITEKTI
s.r.o., zodpovědný projektant Ing. arch David Průša, datum 4/2019, ověřené v územním
řízení. Případné změny musí být předem projednány a povoleny stavebním úřadem.
2. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku vydaném Odborem územního
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna : č. j. MMB/0100285/2019/Zvd ze dne 19.8.2019:
l) záměr nazvaný „Novostavba polyfLinkčnfho domu, Brno", dotčené pozemky p. č. 640,
642, 645, 646/1, 646/2, 646/3, 602, 601, 600/1, 600/2, 599, 647 a 648, k.ú. Staré Brno, obec
Brno, bude umístěn v souladu s částí předložené dokumentace pro územní rozhodnutí
zpracované firmou PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o., Ing. arch. Davidem Průšou k datu
únoL- 2019, ověřených výkresů, které jsou přílohou tohoto závazného stanoviska. Jakékoliv
změny výše uvedeného záměru mající vliv na skutečnosti, které jsou posuzovány OUPR
MMB musí být znovu předloženy k posouzení.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku vydaném Odborem životního
prostředí Magistrátu města Brna - oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie: č. j.
MMB/0210579/2019/Black ze dne 20.5.2019:
- odpady zařídit dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů
- uvést předpokládaná maximální produkovaná množství jednotlivých druhů odpadů
vzniklých v rámci stavby v tunách
- u jednotlivých druhů odpadů uvést plánované koncové nakládání s nimi, to znamená, zda
budou předány do zařízení k materiálovému využívání odpadů - např. k využívání odpadů
formou recyklace nebo do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (např. zeminy),
do zařízení k energetickému využívání odpadů (spalitelné odpady), případně do zařízení
k odstraňování odpadů - skládka, kombinované nakládání dle vlastností odpadů.
- v projektové dokumentaci musí být uvedeno, že s odpady bude nakládáno v souladu
s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, (dále
jen „zákon o odpadech'") a že veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné
k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj.
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo
k výkupu odpadů.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření vydaném Odborem životního prostředí
Magistrátu města Brna - oddělem ochrany a tvorby životního prostředí č. j.
MMB/0239310/2019/KROR ze dne 6.6.2019:
-při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana strom,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Projekt sadových úprav stavby
zpracovaný autorizovaným zahradním architektem předložte k vyjádření v dalším stupni PD.
OZP MMB Lipozorňuje , že v hamionogramu prací je nutné počítat s realizací sadových úprav
tak, aby byly dokončeny odbornou zahradnickou firmou k termínu závěrečné prohlídky
stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku vydaném Odborem životnflio
prostředí Magistrátu města Brna - referát ochrany ovzduší: č. j. MMB/0239310/20I9/KROR
ze dne 6.6.2019:
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l. zdrojem tepla budou plynové kondenzační kotle nizkoemisních parametrů s max.

koncentraci'70 mg/m NOxve spalinách, při 3% 02(5.tr. NOx)
2. případné změny ve způsobu vytápění, projektovaném jmenovitém tepelném výkonu a
počtu spalovacích zdrojů tepla budou předloženy ke schválení v daším stupni FD.
3. do dalšího stupně PD budou zapracována navrhovaná technická a organizační opatření
k omezem prašnosti ze stavební činnosti (kropení vzniklých prašných ploch, očista
komunikaci, organizační opatření apod.)
4. staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní kategorii EURO III a vyšší
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve v^/jádření Odboru vodního a lesního hospodářství -

vodoprávní úřad č.j. MMB/0205915/2019 ze dne 20.5.2019:
- objekty- prodloužení jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu, prodloužení
vodovodnfho rádu pro veřejnou potřebu a retenční nádrže s řízeným odtokem do kanalizace
jsou vodními díly a podléhají povolení dle úst. § 15 vodního zákona . Věcně a místně
příslušným orgánem k povolení stavby je zdejší vodoprávní úřad.
- současně stavba vyžaduje povolení k naldádání s vodami
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru vodního a lesnflT.o hospodářství a

zemědělství Magistrátu města brna č. j. MMBÚ0307774/2017 ze dne 26.7.2017:
B. podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci stavby: K
zajištění ochrany ZPF provede stavebník z celé plochy pozemků dotčených odnětím
podle úst. § 8 odst. l písm. a) zákona o ochraně ZPF na vlastní náklad sla-ývku kulturních
vrstev půdy - arnice a zúrodnění schopných vrstev půdy o mocnosti 0,40 m, v celkovém
množství, l,280 m3.

l) .1,195 m3skryté arnice bude na vlastní náklady převezeno do vytěžené části pískovny
v Brně - Cernovicích a tam bude ornice využita k rekultivaci pozemků bývalých
dobývacích prostorů těžby štěrkopísků dle dispozice společností Pískovna Cernovice, spol.
s.r.o. Potvrzení o protokolárním předání a převzetí ornice bude zasláno Odboru VLHZ
MMB v termínu do 30 dnů po zahájení stavebních prací a předloženo při kolaudaci stavby.

2) 85 m3 slu-yté ornice bude uskladněn po dobu výstavby na oddělené části pozeniku a po
dokončení stavby bude arnice použita pro vegetační úpravy, které provedeny na
nezastavěných a nezpevněných částech pozemků.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku vydaném Odborem dopravy

Magistrátu města Brna, č.j. MMB/0182970/2019 ze dne 10.7.2019:
l. O stavební povolení na přesun autobusové a trolejbusové zastávky a úpravy chodnflíů
souvisejících se zřízením sjezdu k místní komunikaci II. třídy v úl. Hlinky bude požádán
zdejší úřad jako příslušný speciální stavební úřad pro místní komunikaci II. třídy v úl.
Hlinky.
2. zdejší úřad jako příslušný silniční správní úřad pro místní komunikaci li. třídy v úl. Hlinky
bude požádán o povolení zvláštmho užívám nTÍstní komunikace pro umístění inženýrských
sítí dle § 25 ods t. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.
3. v případě, že by navrhovaná účelová komunikace (spodní úsek délky 65,33 m) měla být
užívána jako veřejně přístupná, je potřebné ji realizovat plně v souladu s českou
technickou normou ČSN 73 6110 Projektováni místních komunikací platnou i pro veřejně
přístupné účelové komunikace, a zejména pak v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívám staveb, s tím, že
stavební úřad může udělit výjiiAu dle §169 odst. 4-6 stavebnílio zákona pro podélný
sklon komunikace.

4. s ohledem na časově omezenou platnost rozhodnutí č.j. M]V[B/471819/2017 ze dne
18.12.2017, kterým bylo zdejším úřadem jako příslušným silničním správním úřadem
povoleno připojení k místní komunikaci II. třídy v ulici Hlinky, je nutné nejpozději do
2. l .2020 podat žádost obecnému stavebnímu úřadu o územní rozhodnutí pro předmětnou
akci, jinak bude nutné požádat zdejší úřad o nové povolení k připojení.
5. realizací opatření proti případnému nadměrnému hluku z pozemní dopravy zajistí na své
náklady stavebník polyfunkčního domu, nikoliv vlastnfk dopravní infrastruktury.
6. pokud v souvislosti s navrhovanou stavbou bude potřebné stanovit místní nebo přechodnou
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úpravu provozu na místní komunikaci TI. třídy v ulici Hlinky či na jiné veřejné

9. Příjezdové trasy na staveniště vč. tonáže použitých vozidel budou před vydáním stavebního
povolení projednány s Brněnskými komunikacemi a.s.. Renneská tř. l a, Brno.
10. Budou zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do objektů.

11. Bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce v šíři min. 1,5 m. příp. pochůznými lávkami.
12. Výkop bude po celé délce ohrazen a v noci osvětlen.

13.Pn provádění prací a s tím související skládce stavebního materiálu, bude dbáno na dodržení
ochrany veřejné zeleně. V případě, že bude nezbytné využít veřejnou zeleň ke skládce
materiálu, bude použito všech dostupných prostředků tak, aby nedocházelo k jejímu
poškozování, v případě poškození bude navráceno v původní stav.
14. Vyžádejte si stanovisko a.s. Brněnské komunikace, Renneská tř. l a, Brno. která stanoví
rozsah obnovy komunikací.

15. Pro umístění stavby a realizaci části stavby budou splněny podmínky vlastníků a správců
stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem, které se týkají vytyčení
stavby, výkopových prací v blízkosti zařízení, kontroly nepoškozenosti sítí před záhozem,
zabezpečení a ochrany stávajících sítí, zajištění výkopů, podmínek křížení sítí, staveništní
dopravy, při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 733050 Zemní práce, křížení
kabelů musí být v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení,
uvedené v jejich vyjádření:

Brněnských komunikací a.s. zn.: 3100-Nov-198/19 ze dne 22.5.2019.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 722/011061/2019/MKI ze dne 30.5.2019, zn.
722/010079/2019/MKI ze dne 20.5.2019,

Dopravního podniku města Brna, a.s., zn.: 05736/2019/5040 ze dne 16.5.2019,
společnosti E.ON Servisní, s.r.o, zn.: B6941-16323226 ze dne 30.5.2019, T677916324135 ze dne 6.5.2019,

GridServices, s.r.o., zn.; 5001920287 ze dne 7.5.2019, zn. 5001934399 ze dne
24.05.2019, zn. 5001933270 ze dne 24.5.2019, 5001954977 ze dne 27.6.2019,

Technických sítí Brno, akciové společnosti, zn.: TSB/07191/2019 ze dne 28.8.2019,
společnosti UPC Česká republika, s.r.o., č.v.: JURKo0695/19 ze dne 10.5.2019,
společnosti CD - Telematika a.s., zn.: 1201907119 ze dne 26.4.2019,
společnosti Faster CZ spol. s r.o. ze dne 4.6.2019,

společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., zn.: E17495/19 ze dne 30.4.2019,
SMART Camp. a.s. č.v. V-0482/2019 ze dne 31.5.2019,
CETIN a.s. č.j. 619022/19 ze dne 3.5.2019,
České radiokomunikace zn. UPTS/OS/218871/2019 ze dne 7.5.2019

Účastník řízení stanovený podle úst. § 27 očist, l zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném

znění, je TENZA Reál, s.r.o., IČO 25576321, Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, statutární město Brno,

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Uzemní pracoviště Brno Přfkop 818/11 604 47 Brno, GECCO, spol. s.r.o. Zborovská 1384/14,
616 00 Brno, .
, 603 00 Brno,
, 603 00 Brno
Odůvodnění

Dne 23.9.2019 podal žadatel, kterým je společnost TENZA s.r.o., 1C 25576321, Svatopeterská 7,
617 00 Brno žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „Novostavba
polyfunkčního domu, Brno". Po doplnění chybějících podkladů stavební úřad oznámil
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení o umístění předmětné stavby a
současně stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány
závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitky účastníků řízení. Stavební
úřad upustil od ústního jednání a ohledání na místě, neboť mu jsou dobře známy poměry v území
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
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Žádost o vydání rozhodnutí byla stavebníkem doložena následujícími závaznými stanovisky:

Odboru památkové péče Magistrátu města Brna č.j. MMB/0221587/2017/SZ/zs ze dne
28.5.2019. Odbor životního prostředí Ivlagistrát města Brna, referát ochrany ovzduší č.j.

MMB/0239310/2019/KROR ze dne 6.6.2019, Odbor životního prostf-edí Magistrát města Brna,
oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie č.j. MMB/0210579/2019/Blak ze dne
20.5.2019, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ev.č. HSBM-73-1-876/1-OPST-2019
ze dne 29.5.2019, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje č.j. KHSJM
23078/2019/BM/HOK ze dne 29.5.2019, Odborem územnfho plánování a rozvoje Magistrátu

města Brna, ze dne 19.8.2019 pod č,j. MMB/0100285/2019/Zvd, Odboru kanceláře starosty a
vnějších vztahů, krizové řízení ÚMC město Brno, Brno-střed č. j. MCBS/2019/OI71073/ZRUL
ze dne 16.10.2019, Odbor dopravy Magistrátu města Brna č. j. MMB/0182970/2019 ze dne
10.7.2019. Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství č.j.
MMB/0307774/2017 ze dne 20,5.2019, Drážní úřad č.j. DUCR-32487/19/Os ze dne 17.6.2019.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor odírány územních zájmů zn.
91918/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 9.5.2019,
Stanovisky a vyjádřeními:

Odbor životního prostředí Magistrát města Brna, oddělení ochrany a tvorby životnnio prostredi

č.j. MMB/0187430/2019/PK ze dne 14.6.2019, Odbor životního prostředí Magistrát města Brna,
oddělení motivačních programů č.j. MMB/0245 624/2019/ ze dne 11.6.2019, Odbor vodního a
lesního hospodářství a zemědělství č.j. MMB/0205915/2019 ze dne 20.5.2019, Odboru životního
prostředí ÚMC města Brna, Brno-střed ze dne 6.6.2019 pod č.j. MCBS/2019/0095887/PRUJ,
Odbor životnnio prostředí Krajský úřad Jihomoravského kraje č.j. JMK 75 126/2019ze dne
24.5.2019, Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zn. SES
15529/2019 ze dne 29.5.2019, Odbor územního plánování a rozvoje M^agistrátu města Brna č. j.
MMB/0433008/2016/Zvd ze dne 28.11.20]6, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zn.
722/011061/2019/MKI ze dne 30.5.2019, zn. 722/010079/2019/MKI ze dne 20.5.2019, E-ON
Distribuce a.s zn. B6941-16323226 ze dne 3.5.2019, zn. T6779-16324135 ze dne 6.5.2019,
Gridservices zn. 5001920287 ze dne 7.5.2019, zn. 5001934399 ze dne 24.5.2019, zn.
5001933270 ze dne 24.5.2019, zn. 5001954977 ze dne 27.6.2019. TSB/05422/2019 ze dne
15.7.2019, TSB/07191/2019ze dne 28.8.2019, Teplárny Brno a.s. zn. 12259/2019/TB ze dne
9.5.2019. Odbor investiční Magistrát města Brna MMB/0244359/2019 ze dne 6.8.2019, DPMB
a.s. zn. 05736/2019/5040 ze dne 16.5.2019, Brněnské komunikace a.s. č.j. BKOM/13120/20I9
ze dne 29.4.2019, CD-Telematika a.s. č.j. 1201907119 ze dne 26.4.2019, CEPS a.s. zn.
0000022938 ze dne 30.4.2019, Městská policie Brno ze dne 28.6.2019, Krajské ředitelství
policie Jihomoravského la-aje, odbor správy majetku č. j. KRPB-2035-257/CJ-2019-0600MNM.A.T ze dne 6.5.2019, Masarikova univerzita, Ustav výpočetní techniky č.j. MUIS/106355/2019Ú036057/ÚVT-1/3118 ze dne 2.5.2019, NET4GAS s.r.o. zn. 3975/19/OVP/N ze
dne 7.5.2019, Itself s.r.o. č.j. 19/002156 ze dne 19.5.2019, OPTILINE a.s. zn. 1411901076 ze
dne 7.5.2019, Telia Can-ier zn. ] 311901231 ze dne 7.5.2019, SITEL, spol.s.r.o. zn. 1111902138
ze dne 7.5.2019, SMART Comp a.s. v.č. V-0482/2019 ze dne 31.5.2019, CETIN a.s č.j.
619022/19 ze dne 3.5.2021, UPC Česká republika, s.r.o. zn. JurKo0695/19 ze dne 10.5.2019,
Vysoké učení technické č.j. VUTBR/094514/2019 ze dne 24.5.2019, Dial Telecom a.s. zn.
BM689617 ze dne 9.5.2019, Faster.CZ ze dne 4.6.219, InfoNet a.s. ze dne 20.8.2019, Vodafon

Czech republic a.s. zn. 190430-1312118990, ze dne 30.4.2019, České radiokomunikace a.s. zn.
UPTS/OS/218871/2019 ze dne 7.5.2019, T-Mobile č.j. E17495/19 ze dne 30.4.2019, Povodí
Moravya.s. zn. PM-20330/2019/5203/Ka ze dne 29.5.2019, Veřejná zeleň města Brna, p.o. zn.
S/145/709/19 ze dne 9.5.2019, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované

pracoviště dopravmho inženýrství č. j. KRPB-103832-2/ČJ-2019-0600DI-KOL ze dne
19.9.2019, Odbor investiční Magistrátu města Brna č.j. MCBS/2019/009203 8/ZITK ze dne
31.5.2019, MCBS/2017/0145925/STEM ze dne 1.9.2017,
Pro předmětnou stavbu byla vydána rozhodnutí: Odbor dopravy Magistrátu města Brna rozhodnutí zvláštnílio užívání místních komunikací úl. Hlinky, úl. Křížkovského a úl. Výstavní

pro umístění inženýrské sítě č. j. MMB/0349630/2019 ze dne 23.9.2019, které nabylo pravní
moci dne 10.10.2019, Odbor dopravy Magistrátu města Brna - rozhodnutí o připojení
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komunikace (vjezdu) v místě stávajícílio objektu na úl Hlinky č.p. 128/54 č. j.
MMB/471819/2017 ze dne 18.12.2017,
Souhlasy:

Souhlas s odstraněním stavby č. j. MCBS/2014/0017760/VILD ze dne 28.8.2014. souhlas se
stavbou Majetkový odbor Magistrátu města Brna č.j. MMB/0424154/2019 ze dne 11.10.2019,
souhlas se stavbou a zrušením okennflT.o otvoru a stávajícího vstupu do sklepa I
a,
ze dne 20.9.2019, souhlas s nastavením komínů na objektu na
pozemku p. č. 649, k.u. Staré Brno, obec Brno I
souhlas se stavbou
ze dne 27.9.2019,

Prohlášení o ustoupení od záměru ze dne 11.10.2019 „Pol)ďunkční dům Hlinky - dostavba
proluky", územní rozhodnutí č.359 ze dne 10.3.2015 č. j. MCBS/2015/0010954/SOUZ.
prodloužená platnost č.j. MCBS/2017/0196760MIKI ze dne 22.11.2017
Podmínky vlastníků dotčených nemovitostí uvedené v souhlasech nebyly zahrnuty do podmínek
územnílio rozhodnutí, neboť se týkají realizace stavby, budou zapracovány do projektové
dokumentace v dalším stupni popř. ošetřeny smluvními stranami ve smlouvě o právu provést
stavbu, která bude přílohou žádosti o stavební povolení.
Olci'uh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s úst. § 85 odst. l a 2 stavebního
zákona. Při vymezování okt'uhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v
daném případě toto právní postavení přísluší podle úst. § 85 odst. l písiii. a) stavebního zákona
žadateli, tj. TENZA Reál, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno , dle úst. § 85 očist, l písm. b)
obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. StatLitární město Brno,
zastoupené starostou Městské části města Brna, Brno-střed. Dle úst. § 85 odst. 2 písm. a)
vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. TENZA
Real, s.r.o.. Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - vlastnili pozemků a staveb na nich p.č. 599,
601/1,2, 601, 602, 645, 646/1,2, 3, 647, 648, k.ú.Staré Brno, obec Brno, statutární město Brno,
zastoupené Úřadem městské části Brno-stred, Odborem investičním a správy bytových domů,
Dominikánská 2, 601 69 Brno - vlastník pozemků a staveb na nich p.č. 640,642, statutární město
Brno, zastoupené Magistrátem města Brna, Majetkovým odborem, Malinovského náměstí č.p.
624/3, 60167 Brno- vlastník pozemků a staveb na nich p.č. 484/3, 791/1, 792/1, k.ú.Staré
Brno, obec Brno a p.č. 45/7, 45/8, k.u. Pisárky, obec Brno, ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Uzemní pracoviště Brno, Příkop 818/11, 604 47 Brno - vlastnili pozemku

762, k.ú.Staré Brno, obec Brno a p.č. 204/1, k.ú. Písařky, obec Brno, Dopravní podnik města Brna,
a.s.. Hlinky č.p. 64/151, Písařky, 603 00 Brno - vlastník přemisťovaného sloupu trakčního vedení na
pozemku 484/3, k.ú.S tare Brno, obec Brno, dále tomu, kdo má jiné věcné právo k dotčenému pozemku,
tj. Termeno s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - k pozemku p.č. 599, k. u.Staré Brno, obec Brno,
Masarykova univerzita, Ustav výpočetní techniky, Botanická 554/68a, 602 00 Brno - k pozemku p.č.
484/3, 762, k.ú.Staré Brno, obec Brno a 204/, k.ú. Písařky, obec Brno, Gasnet s.r.o., Klikišská 940/96,

100 Ol Ústí nad Labem - k pozemku p.č. 484/3, 762, k.ú.Staré Brno, obec Brno a p.č. 45/7, 204/1, k.ú.

Písařky, obec Brno, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

k pozemku p.č. 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno a p.č. 45/7, k.ú. Pisárky, obec Brno, T-Mobile Czech
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha k pozemku p.č. 484/3, k.ú.Staré Brno, obec Brno a
204/1, k.ú. Písařky, obec Brno , GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha - k pozemku p.č.
484/3, k.ú.Staré Brno, obec Brno, E.ON Distribuce, a.s.., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České

Budějovice, Teplárny Brno, a.s., Ola-užní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno - k pozemku p.č. 762, k.ú.
Staré Brno, obec Brno, I
, 603 00 Brno, I
603 00 Brno - vlastníci pozemků 644, 649, 643/2, k.ú. Staré Brno, obec Brno, GECCO, spol.
s.r.o.. Zborovská 1384/14, 616 00 Brno - vlastník sklepu na pozemcích p.č. 647,646/3, 646/1, k.ú. Staré
Brno, obec Brno Dle úst. § 85 odst. 2 písni. b) osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, tj. Statutární město Brno, správce Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova
1013/16a, 602 00 Brno - správce zeleně na pozemku p. č. 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, statutární

město Brno, správce komunikaci Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/1a, 639 00
Brno, statutární město Brno, správce technické infrastruktury Ivlagistrát města Brna, Odbor
investiční, Kounicova 949/67, 601 67, Brno, vlastníci sousedních pozemků (a budov na nich),
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jejichž právo muže. být přímo dotčeno a dle úst, § 86 očist. 5 jsou identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
- UPC Česká republika, s.r.o.. Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha
- České Radiokomunikace a.s.. IDDS: Skokanská č.p. 21.17/1, 169 00 Praha
- CD Telematika a.s.. Pod Táborem369/8a, 190 00 Praha

- SMART comp. a. s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno
- FASTER CZ spol s.r.o.. Jarní 44g, 614 00 Brno
Vlastníci sousedních pozemků (a budov na nich), identifikováni označením pozemků podle
katastru iiemovitosti

- Pozemku p. č. 643/2, 644, 649. k. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 603/1, 604, k. u. Staré Brno, obec Brno

- Pozemku p. č. 594/1, 595/1, 595/4, k. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 580, k. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 597, k. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 598/1, k. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 598/2, 598/3, Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 577, k. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 789, k. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 790. k. u. Staré Brno, obec Brno

- Pozemku p. č. 634, 639. 641, 643/1, k. u. Staré Brno, obec Brno
- vlastník stavby č.e. 76 na pozemku p. č. 641. k. u. Staré Brno, obec Brno

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručil stavební úřad oznámení o zahájení
územního řízení postupem podle úst. § 144 odst. 6 správního radu. Oznámení o zahájení řízení
bylo účastníkům uvedeným v úst. § 27 očist, l písm. a) správního řádu doručeno jednotlivě,
ostatním účastnfkům veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 87 očist. 3 stavebního zákona jsou
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich zařazení do oki'Lihu účastnfků územnflio řízeni
z důvodu možného přímého dotčení jejich vlastnického práva územním rozhodnutím (t.j.
účastníci řízení podle Listanovení § 85 očist. 2 písm. b) stavebnílio zákona), identifikovaní
v rozdělovnfl<u oznámení označením pozemků a staveb podle evidence v katastru nemovitostí.
Za den doručení veřejnou vyhláškou se považuje podle úst. § 25 odst. 2 správního řádu 15. den
po jejím vyvěšení na úřední desce Úřadu městské části města Brna Brno-střed. Současně
s vyvěšením na úřední desce bylo oznámení o zahájení územnňio řízení zveřejněno způsobem
umožňujícím dálko vy přístup. Veřejnou vyhláškou bylo oznámení doručeno dne 5.11.2019.
Dle úst. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznými
stanovisky a stanovisky dotčených orgánů. Podmínky obsažené v závazných stanoviscích byly
zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí. Stavba vyhovuje obecným technickým
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění, vyhláškou č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na
stavby, v platném znění a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 odst. l správnílio řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územníliio a stavebního řízení Mlagistrátu
města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu
městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu. Dominikánská 2, pracoviště Měnínská
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4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvíni veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynuti 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 správnílio 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 očist, l správnfl-io řádu
odkladný účinek.
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Ing. Ivaha Hlávková
vedoucí
Stavebnnio úřadu

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 17, bod l, písm. e), f), h) zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, v platném znění, v celkové výši 24000 Kč.

Přnoha

Ověřená grafická příloha je uložena na stavebním úřadě a po nabytí právní moci rozhodnutí bude
předána žadateli.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno -střed,
Sejmuto dne:

Vyvěšeno dne:

a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přistup,
v souladu s ustanovením § 26 odst. l správního rádu:
Zveřejněni ukončeno dne:

Zveřejněno dne:

Otisk razítka a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Doručí se

Účastníci úz.emního řízení— doručí se
Zadatel/S tavebník

TENZA Real, s.r.o.. Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno zastoupen

^/01. PLATFORMA ARCHITEKTI, s.r.o. Česká 247/32, 602 00 Brno, Ing.arch. David Průša
9

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

/02. Statutární město Brno zastoupené starostou městské části města Brna, Brno střed,

»

Dominikánská 2, 601 92 Brno

Účastníci řízení dle úst. § 94k stavebního zákona

1/03. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí č.p. 624/3, 601 67 Brno
1/04. Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno i/

1/05. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
V^Oó. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/1a, 639 00 Brno \/
i/07. Termeno s.r.o.. Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

v/08. Ivlasarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky. Botanická 554/68a, 602 00 Brno ^
Gasnet s.r.o. zastoupen

•/09. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

•\/l0. Česká telekomunikační iníí-astmktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00
i/ll. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha
GTS Czech zastoupen

t/12. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha

,/1.3. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Uzemní pracoviště Brno, Příkop
818/11,60447 Brno

[. E.ON Distribuce, a.s.., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice

v/15. Teplárny Brno, a.s.. Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno

V/16. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67, Brno
</17. Úřad městské části Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská
601 69 Brno

1/8. I

603 00 Brno

A
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v//l9. ín
603 00 Brno
\//20. GECCO. spol. s.r.o., Zborovská 1384/14, 616 00 Brno
Ostatní účastníci společného řízení- doručí se vyhláškou
Účastníci říz.ení cíle úst. § 94k stavebního zákona

- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova c.p. 502/5, 140 00 Praha
- České RadLokomunikace a.s., IDDS: Skokanská č.p. 2117/1, 169 00 Praha
- CD Telematika a.s.. Pod Táborem369/8a, 190 00 Praha

- SMART comp. a. s.. Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno
- FASTER CZ spol s.r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno

Vlastníci sousedních pozemků (a budov na nich), identifikováni označením pozemků podle
katastru nemovitosti, / J

- Pozemku p. č. 643/2; 644./649, k. u. Staré Brno, obec Brno

- Pozemku p. č. 603/ÍJ,,604'Jkj. u. Stajt-é Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 594/^595/lv 595/4, k. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 580v]k. u. Staré Brno. obec Brno

- Pozemku p. č. 597^,k. LI. Staré Brno, obec Brno

- Pozemku p. č. 598/1\ k. u. S(taré Brno, obec Brno

- Pozemku p. č. 598/^ 598/3^ Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 577Vl<. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 789, k. u. Staré Brno, obec Brno
- Pozemku p. č. 79Q, k. \i\ Star^ Brno,/obec Brno

- Pozemku p. č. 63^, 639, 64iy643/l/ k. u. Staré Brno, obec Brno

- vlastnilv stavby č.e. 76,,na pozemku p. č. 641, k. u. Staré Brno, obec Brno
Dotčené orgány

V 21. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Odbor prevence,
Stefánikova c.p. 103/32. 602 00 Brno

^22. Krajská hygienická stanice Jihomoravského la'aje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4,
60200 Brno

V 23. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67
Brno

^v/24. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí c.p. 624/3, 601 67
Brno

^25. Mlagistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova č.p. 949/67, 601 67
Brno

26. Magistrát města Brna, Odbor vodnnT.o a lesmho hospodářství a zemědělství, Kounicova č.p.
949/67, 601 67 Brno

\1V27. IVlagistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova č.p. 949/67, 601 67 Brno
28. Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů,
krizové řízení. Dominikánská č.p. 264/2, 601 69 Brno

29. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova l, 779 00 Olomouc
Dále obdrží

\/30. ÚMČ Brno-střed, Úřední deska, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
31.právník
32. evidence UR

33. oprávněná úřední osoba
35. spis

iVYPRAVENO DNE:

[DATUM: 14-10-2020
EPPDPIS:
3SS3
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Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Nahý

u

dnem

Pracoviště: Měnínská 4,601 92 Brno

Úřad městské éásti města Brna,
Brno-tífeci
Sterebi.i úřgu

Číslo jednací: MCBS/2020/0154085/SANL
K podání: MCBS/2020/0143696
Spisová značka: 3200/MCBS/2020/0143696
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucie Procházková, tel.: 542526404

Domirtikán-ká 2, tíC i 69 SE
pracovĚró: Měryťnská'
Ovarii dne:.....

Brno 6.10.2020

Společnost TENZA Real, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, zastoupená na základě plné

moci společností PLATFORMA ARCHITEKTI, Česká 247/32, 602 00 Brno
Stavba s názvem: „Novostavba polyfunkčního domu, Brno, Hlinky 54-10 16 Přeložka sloupu
trakčního vedení + VO sloupu (výložnfk) a vyvolané přeložky inženýrských sítí" pozemky par.
čís. 484/3, 599, 600/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno a pozemek par. čís. 204/1, k.ú. Písařky, obec
Brno

ÚZEMNÍ SOUHLAS
Úřad městské části města Brna, Bmo-střed, 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), posoudil podle úst. § 96 a úst. § 90
stavebního zákona oznámení záměru podaného v souladu s úst. § 96 stavebního zákona pro
stavbu s názvem: „Novostavba polyfunkčního domu, Brno, Hlinky 54-10 16 Přeložka sloupu
trakčního vedení + VO sloupu (výložník) a vyvolané přeložky inženýrských sítí" pozemky par.
čís. 484/3, 599, 600/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno a pozemek par. čís. 204/1, k.ú. Písařky, obec
Brno, které dne 16.9.2020 podala společnost TENZA Reál, s.r.o.. Svatopetrská 35/7, 617 00

Brno, 1C: 25576321, zastoupená na základě plné moci společností PLATFORMA
ARCHITEKTI, Česká 247/32, 602 00 Brno, lC: 04359151. Na základě posouzení oznámení
záměm vydává stavební úřad

podle ast. § 96 odst. 4 stavebního zákona
územní souhlas

s umístěním stavby s názvem:
„Novostavba polyfunkčního domu, Brno, Hlinky 54 - 10 16 Přeložka sloupu trakčního

vedení + VO sloupu (výložník) a vyvolané přeložky inženýrských sítí" pozemky par. čís.
484/3, 599, 600/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno a pozemek par. čís. 204/1, k.ú. Písařky, obec
Brno.

Pozemky par. čís. 599 a 600/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno jsou evidovány v katastru nemovitostí
jako druh pozeniku „zastavěná plocha a nádvoří" a pozemky par. čís. 484/3, k.ú. Staré Brno,
obec Brno, 204/1, k.ú. Písařky, obec Brno jsou evidovány jako „ostatní plocha".

Č,j. MCBS/2020/0154085/SANL

sir. 2

Předmětem územního souhlasu jsou:

navržené stavební úpravy vyvolané plánovanými úpravami komunikace spojené s výstavbou
stavby s názvem: „Novostavba polyfunkčního domu, Brno", Hlinky 54, c.p. 128, pozemky par.
čís. 599, 600/1, 600/2, 601, 602, 645, 646/1, 646/2, 646/3, 647,648,640,642, 762, 791/1, 792/1,
484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno, pozemky par. čís. 204/1, 45/7, 45/8, k.ú. Písařky, obec Brno,
pro kterou stavební úřad vydal dne 28.11.2019 územní rozhodnutí č. 437 pod č.j.

MCBS/2019/0192710/SKOG, které nabylo právní moci dne 3.1.2020. Stavební úpravy spočívají
v umístění těchto objektů:

SO 03 a SO 03.1 - Neveřejná účelová komunikace a úprava chodníku před objektem SO Ol:
Inženýrské objekty 10 16A - Přeložka sloupu trakčního vedení
10 16B - Přeložka VO sloupu (výložník)
10 06B - Doplnění části areálového osvětlení k nové hlavní
přípojkové skříni
10 17 - Přeložka E.ON

10 18 - Přeložka CD Telematika
10 19 - Přeložka Faster - nadzemní vedení

Doplnění prázdných chrániček
SO 04 - Přesun zastávky MHD, Úprava chodníku

Doplnění chráničky - CD Telematika, E.ON - metalický kabel.
10 16A- Přeložka sloupu trakčního vedení:

Z důvodu navržené stavby polyfunkčního domu u zastávky MHD na ulici Hlinky v Brně a
rozhledových poměrů při napojení z areálové komunikace na místní komunikaci bude provedeno
přeložení stožáru TV TBUS č. 26/82 situovaného na pozemku par. čís. 484/3, k.ú. Staré Brno,
obec Brno blíže k uliční hraně navrženého domu o 2,9 m včetně provedení nové kabeláže. Nový
stožár (značeno TSB jako S-0282-020) bude umístěn na stejném pozemku ve směru osy
vozovky. Stávající stožár je v kombinovaném provedení s výložníkem pro veřejné osvětlení.

Z tohoto důvodu bude na novém stožám osazen také výložník VO.
10 16B- Přeložka VO sloupu (vyložník):

Na novém přeloženém trakčním stožáru S-0282-020 bude na vrcholu osazen nátmbek pro

výložník VO. Oproti Územnímu rozhodnutí č. 437 bude z nové rozpojovací skříně umístěné na
fasádě navrženého domu (SO Ol) vyveden třetí kabel do nově přeloženého stožám S-0282-020 a

bude ukončen ve stožáru S-0282-022.

10 06B - Doplnění části areálového osvětlení k nové hlavní přípojkové skříni:
Z navrženého stožáru osvětlení, umístěného v rámci Územního rozhodnutí č. 437 na pozemku

par. čís. 599, k.ú. Staré Brno, obec Brno při společné hranici se sousedním pozemkem par. čís.
598/2, k.ú. Staré Brno, obec Brno, bude vyveden nový kabel na pozemek par. čís. 484/3, k.ú.
Staré Brno, obec Brno, kde bude veden v souběhu s kabely VO do nové rozpojovací skříně na
fasádě domu (SO Ol). Druhý kabel ve skříni bude zapojen bez pojistek a veden ve stávající trase
se zakončením ve stožáru S-0282-015.

10 17- Přeložka E. ON - metalicky kabel:

Z důvodu přeložení trakčního stožám a nového vjezdu do areálu novostavby polyfunkčního
domu na ulici Hlinky bude stávající metalický kabel v části nového vjezdu a nového stožám
přerušen a naspojkován na nový kabel vedený v nové trase souběžně se společnou hranicí
pozemků par. čís. 484/3, k.ú. Satré Brno, obec Brno a par. čís. 204/1, k.ú. Písařky, obec Brno
v odstupu 2,1 má 1,1 m za novým stožárem bude kabel napojen na stávající vedení. Součástí je
také pokládka chráničky kabelového vedení.

10 18 - Přeložka CD Telematika - metalický kabel:
V souběhu stávajícího vedení sdělovacích kabelů společnosti E.ON Distribuce a.s. jsou
v chodníku ulice Hlinky vedeny dva zemní kabely společnosti CD Telematika, přičemž jeden
z kabelů je mimo provoz. Z důvodu kolize kabelového vedení ze základem nového trakčního
stožáru je navrženo jeho přeložení do nové trasy vedené souběžně s přeložkou kabelu E.ON.
Součástí je také pokládka chráničky kabelového vedení.
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10 19 - Přeložka Faster - nadzemní vedení:

Na stožárech trolejového vedení je veden samonosný optický kabel společnosti Faster CZ, spol.
s r.o., který bude přenesen na nový stožár trakčního vedení. Prodloužení délky optického kabelu
bude nahrazeno z rezervy situované na sousedním sloupu ve formě smotku.
Doplnění prázdných chrániček:

Na pozemku par. čís. 600/1, k. u. Staré Brno, obec Brno při společné hranici s pozemkem par.
čís. 598/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno budou umístěny 4 prázdné chráničky jako příprava pro
technicko-stavební opatření na sousedním pozemku par. čís. 598/2, k.ú. Staré Brno, obec Brno.
Chráničky budou převážně umístěny pod areálovou komunikací umístěnou v rámci Územního
rozhodnutí č. 437.

SO 04 - Přesun zastávky MHD, Úprava chodníku:

Bezbariérové úpravy zpevněných ploch budou provedeny v s ohledem na umístění nového
stožáru trakčmho vedení S-0282-020. Hrana stožám bude ve vzdálenosti 0,6 m od pravé strany
komunikace. Nová účelová komunikace je navržena mezi betonovými obmbami a v místě
veřejného chodníku budou nájezdové obrubníky. Podél obrubníků je navržen varovný pás šířky
0,4 m. Mezera mezi varovným a signálním pásem bude 0,4 m. V rámci objektu SO 04 bude
zapravena stávající část chodníku po provedení navržených přeložek sítí. Posun zastávky
umístěné na pozemku par. čís. 204/1, ku. Písařky, obec Brno je navržen o 9 m západně. Délka
nástupní hrany zastávky je 25 m (bez zaoblení 33 m). Délka zařazovacího pruhu je navržena 10
m se zaoblením hran poloměry 10 m a 20 m. Nástupní hrana je navržena 7,0 m od hrany
pozemku par. čís. 599, k.ú. Staré Brno, obec Brno. Napojení vyřazovacího úseku zastávky
zůstává ve stávajícím stavu pouze s výměnou silničního obrubníku. Začátek nástupní hrany
zastávky plynule navazuje na nově navržený vjezd k polyfunkčnímu domu.
Údaje o souladu záměru se závaznými stanovisky dotčených orgánů:
V uvedené věci byla vydána souhlasná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených
orgánů:

- rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace uložením inženýrských sítí Magistrátu města Brna,

Odboru dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 4.6.2020 č.j. MMB/3/266/0178156/2020-r,
které nabylo právní moci dne 15.6.2020

- závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče, Malinovského nám. 3,
601 67 Brno ze dne 28.4.2020 č.j. MMB/0173343/2020/SZ/zs
- stanovisko Magistrátu města Brna, Odbom životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno ze
dne 16.4.2020 č.j. MMB/0128803/2020/JN
- závazné stanovisko Drážního úřadu, Nerudova l, 779 00 Olomouc ze dne 29.5.2020 č.j.

DUCR-30207/20/Os.

V uvedené věci byla vydána vyjádření a stanoviska vlastníků či správců dopravní a technické
infrastruktury:

- vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno ze

dne 26.3.2020 zn. 721/006562/2020/MBu

- vyjádření společnosti E.ON Distribuce a.s., FA. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice

ze dne 30.3.2020 zn. B6941-26037611 a ze dne 30.3.2020 zn. T6779-27011534

- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené společností GridServices, s.r.o., Plynárenská

499/1, 602 00 Brno ze dne 25.3.2020 zn. 5002109208

- vyjádření společnosti Technické sítě Brno, a.s.. Barvířská 5, 602 00 Brno ze dne 24.2.2020 zn.

TSB/01346/2020 a ze dne 2.4.2020 zn. TSB/03178/2020

- stanovisko statutárního města Brna zastoupeného Magistrátem města Brna, Odborem
investičním, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 2.4.2020 č.j. MMB/0128801/2020 a ze dne
7.5.2020 č.j. MMB/0184514/2020
- vyjádření společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno ze dne
24.2.2020 zn. 01890/2020/5040, ze dne 16.5.2020 zn. 05736/2020/5040 a ze dne 25.5.2020
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- vyjádření společnosti CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha ze dne 31.3.2020
zn. 2895/2020.

- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 15.3.2020 č.j.

576700/20

- vyjádření společnosti Faster CZ spol. s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno ze dne 17.3.2020
- vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno ze dne
15.4.2020 zn. BKOM/06363/2020.
V uvedené věci byla vydána tato ostatní vyjádření a stanoviska:
- vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Příkop
11, 602 00 Brno jako zástupce vlastníka pozemku par. čís. 204/1, k.ú. Písařky, obec Brno č.j.
UZSVM/B/25239/2020-HMU1 a smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru ze dne
1.9.2020 uzavřená se společností TENZA REÁL, s.r.o.

- stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje,
Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne
20.5.2020 č.j. KRPB-62643-2/ČJ-2020-0600DI-KOL
- vyjádření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00
Brno ze dne 19.3.2020 zn. S/58/340/20

- vyjádření Magistrátu města Brna, Majetkového odboru, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
jako zástupce vlastníka pozemku par. čís. 484/3, k.ú. Staré Brno, obec Brno ze dne 1.4.2020 č.j.

MMB/0128956/2020

- smlouva o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě uzavřená mezi
Správou železnic, státní organizací a společností TENZA REÁL, s.r.o..
Podmínky uvedené ve výše vyznačených závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních
byly zapracovány do dokumentace doložené k oznámení záměru.

Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen UPmB) jeho závazné části, vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek, přflohy č. l Regulativy pro
uspořádání území, se pozemky dotčené navrženým záměrem nachází převážně v ploše
komunikací a prostranství místního významu a částečně v ploše stavební návrhové smíšené
obchodu a služeb, přičemž ve všech funkčních plochách jsou přípustné komunikace a zařízení
technické vybavenosti zajišťující pouze bezprostřední obsluhu předmětné funkční plochy,
objektů zeleně, dětských hřišť a ostatních veřejných prostranství. Předmětem stavebního záměru
jsou převážně překládky stávajícího vedení technické infrastruktury spojené s úpravou dopravní
infrastruktury pro potřeby navržené stavby, pro kterou bylo vydáno dne 28.11.2019 územní

rozhodnutí č. 437 pod č.j. MCBS/2019/0192710/SKOG, které nabylo právní moci dne 3.1.2020.
Na základě výše uvedeného stavební úřad konstatuje, že stavba je v souladu se záměry územního
plánování v dotčeném území, v souladu se schváleným UPmB, a proto je přípustná.
Vzhledem ke skutečnosti, že podání splnilo náležitosti úst. § 96 stavebního zákona, vydal
stavební úřad tento územní souhlas.

Platnost územního souhlasu je dle úst. § 96 odst. 8 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho
vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Uzemní souhlas nepozbývá
platnosti v případech podle úst. § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Dokončenou stavbu přeložek sítě E. ON, CD Telematika a Faster, definovaných podle úst. §103
odst. l písm. e) bod 4. a 5. stavebního zákona (nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu), lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly
před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané
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zvláštními předpisy. Přeložení stožáru trakčního vedení vyžaduje dále povolení a kolaudační
souhlas vydaný speciálním stavebním úřadem - Drážním úřadem.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA,
BRNO-STŘED
Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno
pracoviště: Měnínská 4
261

Ing. Luciíeyrocházková
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění, ve výši součtu poloviny sazby položky č. 17 bod l. písm. e) a poloviny sazby položky č.
17 bod l. písm. f), tj. 10 500,- Kč.
Přňoha
l x ověřený situační výkres
Doručí se:
Stavebník:

l) TENZA REAL, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno; adresa pro doručení na základě plné

moci: PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o., Česká 247/32, 602 00 Brno

Vlastník pozemku nebo stavby:

2) CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
3) CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

4) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 818/11,
604 47 Brno

5) Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
6) Dopravní podnik města Brna, a.s.. Hlinky 64/151, 656 46 Brno
7) E.ON Distribuce, a.s.., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice
8) Faster CZ spol. s r.o.. Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
9) Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
10) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
11) Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
12) Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

?1
•J

Osoby uvedené v úst. § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona:

13) GECCO, spol. s r.o., Zborovská 1384/14, 616 00 Brno
Na vědomí:

Dotčené orgány:

14) Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nemdova 773/1, 779 00 Olomouc
15) Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

16) Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malino vského náměstí 624/3, 601 67 Brno
17) Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dále obdrží:

18) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
19) Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno

20) Veřejná zeleň města Brna, Příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

b
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21) Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště
dopravního inženýrství Kounicova 24 611 32 Brno

22)
23) právnfk, zde
24) evidence vydaných US
25) oprávněná úřední osoba
26) spis

, 664 64 Dolní Kounice

