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ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 03.08.2020
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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 16.07.2020
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 23.07.2020 doručena
prostřednictvím datové schránky 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
jako taková ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí informací o tom, zda pozemky uvedené níže byly
v posledních pěti letech předmětem nějakého územního řízení či jiného řízení vedeného
u Stavebního úřadu ÚMČ BS. Pokud ano, požadovali jste poskytnutí kopií listin, kterými se daná
řízení zahajovala. Jedná se o následující pozemky:

















pozemek parc. č. 814
pozemek parc. č. 821
pozemek parc. č. 823/2
pozemek parc. č. 823/3
pozemek parc. č. 823/6
pozemek parc. č. 826/1
pozemek parc. č. 826/3
pozemek parc. č. 827/1
pozemek parc. č. 827/2
pozemek parc. č. 827/3
pozemek parc. č. 827/4
pozemek parc. č. 828/4
pozemek parc. č. 828/5
pozemek parc. č. 841/1
pozemek parc. č. 841/4
pozemek parc. č. 852/5

K Vaší žádosti sdělujeme, že předmětem řízení vedeného Stavebním úřadem ÚMČ BS byly
v období posledních 5 let výše uvedené pozemky parc. č. 823/2, 823/3, 823/6, 826/1, 826/3, 827/1,
827/2, 827/3, 827/4, 828/4, 828/5, 852/5, v k. ú. Trnitá, obec Brno.
Kopie listin, kterými se daná řízení zahajovala, Vám zasíláme v příloze. Informace poskytujeme
bez osobních údajů a projevů osobní povahy.

-2Požadované 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:
 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 04.09.2019, č. j. MCBS/2019/0146667
(8 stran)
 oznámení o zahájení územního řízení ze dne 07.10.2019, č. j. MCBS/2019/0166761/MIKI
(2 strany)
 oznámení změny v užívání stavby ze dne 07.11.2018, č. j. MCBS/2018/0192057 (3 strany)
 oznámení o zahájení řízení o změně v účelu užívání stavby ze dne 27.02.2019,
č. j. MCBS/2019/0034600/ZEMK (2 strany)
 oznámení změny v užívání stavby – prodloužení termínu užívání dočasné stavby ze dne
04.02.2019, č. j. MCBS/2019/0038049 (5 stran)
 oznámení o zahájení řízení o změně v účelu užívání stavby ze dne 14.10.2019,
č. j. MCBS/2019/0169713/KOTM (2 strany)
 žádost o dodatečné povolení stavby autobazaru při ulici Uhelná ze dne 03.11.2015,
č. j. MCBS/2015/0125759 (2 strany)
 oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání ze dne 10.12.2015,
č. j. MCBS/2015/0142378/ŠKAR (2 strany)
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Brno - střed
Stavební úřad
Měnínská 4
601 92 Brno
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Ž,ÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Z v ÚzemnÍm řÍzenÍ

0 ve zjednodušeném územním řízení
0 v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79, 85 a 94a zákona č. 1 83/2006 sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), a § 3 a 13b vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu.

ČÁST Á
I. Identifikaění údaje stavby

(i'iázev stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, místo stavby / změny stavby - obec, ulice,
číslo popisné / evidenční)
'Dúlrtwso.*aav.vlrríú:b O Anc*«sítha Ňivsrlúsrsr í)rinŇt;ná Á ílvnn

Brno, Opuštěná 227/4
Stavební objekty

SO Ol Zabezpečení stavebiií jáíny
SO 02 Bourací práce
SO 03 Rekonstrukce a dostavba polyfunkčního objektu
SO 04 Zpevněné plochy

SO 04.1 Část předávaná do majetku SMB a správy BKOM
SO 04.2 Část ponechávaná ve vlastnictví a správě investora
SO 05 Sadové úpravy
Inženýrské objekty

10 0l Připojka splaškové kanalizace
IO 02 Přípojka dešt'ové kanalizace
10 03 Přípojka vody
í0 04 Vsakovací objekt

IO 05 Úprava pMpojky plynu
IO 06 Přípojky sdělovacích rozvodů
IO 07 Přípojka VN
IO 08 Veřejné osvětlení

10 08.1 Úprava stávajícího VO
IO 08.2 Nové VO

3Pí'ovozní soubory
PS Ol Trafostanice

Jedná se o změnu dokončené stavby.
Dokumentace řeší rekonstrukci a dostavbu polyfunkčního objektu na ulici Opuštěná 4 v Brně.

V přízemí jsou umístěny menší obchody, v horních patrech pak navrženy patra kanceláří a byty. Na úrovni
2.NP je ve vnitrobloku navržena prostorná pobytová terasa se zeleiiou střechou pro obyvatele domu. V nové

přístavbě jsou navržena dvě podzemí podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné garáfze, sklepy a technická
vybavenost domu.

Jedná se o polyfunkční objekt.
Počet nadzemních podlaži: 7

(maximální výška hřebene stávající stavby + 25,300 m, dostavby + 25,200, +0,000 = l .NP = 199,90 m.n.m.)
Počet podzemních podlaží:2
Počet bytových jednotek: 36
Poěet nebytových jednotek: 20
Počet parkovacích stání: 101
Umístění objektů:

SO Ol Zabezpeč,eiíí stavební jámy - 852/5, 971/1, 968/4, 939/1
Zajištění výkopu pomocí kotvených štětovnic a kotvené tryskové injektáže.
Pramencové předpjaté kotvy, které zajišt'ují stabilitu konstrukce, jsou dočasné.

Štětovnice jsou navrženy podél tří stran objektu (sever, východ, západ). Na jižní straně
stavební jámy (směrem k ulici Opuštěná) jsou pod stávající ěásti objektu Opuštěná 4 použity
sloupy tryskové injektáže.

SO 03 Rekonstrukce a dostavba polyfunkčního objektu - 969, 970
Přístavba stávaj ící rekonstruované budovy - popis výše.

V rámci vnitřních rozvodů kanalizace je v úrowii I .PP, ve stávající části objektu, umístěna retenční
nadrz. Jedna se o betonovou nadrz o uzitnem ob)emu Il m s bezpecnostmm prepadem do pripo)ky
dešťové kanalizace. V retenční nádrži bude umístěn regulátor odtoku s garantovaným maximálním
povoleným odtokem 6,7 Us.
SOO4 Zpevni.ěné, piochy - 852/5, 940, 939/1, 934/2, 971/1, 968/4

,1 Cást
SO 04.1
Část přeí
předávaná do majetku SMB a správy BKOM

Úprava stávajÍcího dopravního napojení z ulice Opuštěná, komunikace podél objektu s napojením na

budoucí komunikaci Bratří Kubů, parkovací stání, chodníky
M
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Sjezd do garáže v objektu

IO Ol Přípojka splaškové kanalizace - 852/5

DN 200 z tvarovek kameninových hrdlových, napojenf na splaškovou kanalizaci DN 400 KAM
jádrovým
s osazením odboěky, délka 7,6 m, ukončení v revizní šachtě o průměru 400
aovýmvrtem
vr
mm,.,odRŠ délka 9,2 m venkovn?í rozvod po fasádu objektu
IO 02 Prípo5ka dešt'ové kanalizace - 852/5

DN 200 z tvarovek kameninových lydlových, napojení na desťovou kanalizaci DN 500 BEO

jádrovým vrtem, délka 4,1 m, ukoněení v revizní šachtě o průměru 400 mín, od RŠ délka 9,2 m

venkovní rozvod po fasádu objektu
IOO3 Přípojkavody-939/1,940

DN 80 z potrubí PEIOORC, délka 4,5 m, ukončení ve vodom:érné šacbtě, napojení na vodovod pro

veřejnou potřebu DN 100 LT pomocí T-kusu
IOO4 Vsakovacíobjekt-939/1,971/1,934/2

IO 05

Odvodnění zpevněných ploch kolem objektu. Jedná se o dočasné řešení do doby vybudovánf ulice
Bratří Kubů, v rámci stavby Palác Trnitá. Vsakovací objekt je navržen z podzemních
plastových bloků o rozměrech 800x800x660 mm. Uliění vpust a 2 liniové žlaby jsou
napojeny
kanalizací DN
napo)eny KanailZaCl
l)í 150 a DN 200, v celkové délce 20,0 m, na odlučovač ropných látek.
Úprava přípojky plynu - 940
Výšková úprava stávající přípojky plynu DN 80 ocel, ukončení HUP na fasádě objektu

IO 06 Přípojky sdělovacích rozvodů - 852/5, 940

Na fasádě řešeného objektu se nacházejí tři rozvaděče společnosti CETIN. Dva budou demontovány
ajeden zachován pro připojení objektu.

Přípojka DIALTELECOM bude řešena odbočkou ze stávající optické trasy v celkové délce 13 m, od
místa napojení po rozvaděč v technické místnosti v 1. PP, z toho 1,4 m po fasádu objekt?i.
Přípojka společnosti NETBOX bude řešena odbočkou ze stávající optické trasy, procházející ve
stávajícím kolektoru. Nová kabelová trasa má celkovou délku 34 m, od místa napojení po rozvaděč
v technické místnosti v 1. PP, z toho 25,2 m po fasádu objektu.

IOO7 PřípojkaVN-939/l

Napojení z elektrické distribučiií sítě VN - 22kV novou přípojkou VN. Zásobování

elektrickou energií bude zajištěno z vlastní odběratelské trafostanice 22/0,4kV.
Stávající kabelové vedení bude přerušeno, naspqjkováno a do iiové rozvodny VN
vybudované v 1 .NP objektu bude dovedena nová smyčka VN. Přípojka VN bude provedena
kabely .AXEKVCEY 240 uloženýi'ni ve výkopu v zemi v délce 25m. Pod pojezdovými
plochami budou kabely ?iloženy v obetonovaných trubkách.
10 08 Veřejné osvětlení - 940, 971/1, 939/1
IO 08. l Úprava stávajícího VO
Pred objektem se nachází tři stávaj ící stožáiy venkovrího osvětlení, které budou vyměněny a
nahrazeny novýini sadovými stožáry o výšce 5 m. Bude provedena výměna stávajícího kabelového
vedení v délce 124,6 m.
IO 08.2 Nové VO

Osazení 2 ks silničních stožárů výšky 8m. Nové veřejné osvětlení bude vřazeno mezi plánované
vedení veřejného osvětlení Paláce Trnitá, v celkové délce 66,4 m.
PSOI Trafostanice-odběratelskátrafostaniceumístěnávl.NPobjektu
II. Pozemky, na kterých se stavba umist'uje

dnih pozemku podle katastru

parcelní č.
Trnitá

l

'výmem

nemovitostÍ

969

zastavěná plocha a nádvoří

1075

970

ostatní plocha

327

852/5

ostatní plocha

9811

934/2

zabrada

220

939/1

zastavěná plocha a nádvoří

894

1940

losta'mí píorc;a

Í "'-

968/4

'ostatní plocha

5

971/1

ostatní plocha

2142

l
I
J

Umist'uje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připo5u3e údaje
obsažené v tomto bodě v saímostatné příloze: [1 ano [J ne
In. Identifikaění údaje žadatele

(fyzická osoba uvede jméno, pHjmcrú, dahim narození, misto trvalého pobyhi popřipadě adresu
pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností,
pro doručování, není-li shodná s inístem trvalého pobytu;
?zení, IC,
uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození,
IČ, bylo-li přidělei'io, místo trvalého pobytu popřípadě
též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; práviiická osoba uvede název nebo

obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou
sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

GW Opuštěná 4 s.r.o., IČ0 269 06 635, Opuštěná 22714, 602 00 Brno
Za žadatele jedná a plnou moc udělil: RNDr. Zdeněk Janeček, jednatel společnosti

Žádá-li o vydání rozhodnutí 'více žadatelů, připojují se údaje obsaz.ené v tomto bodě v samostatné
pffloze:
0 ano

ť ne

IV. Žadatel jedná
[1 samostatně
z

je zastoupen; v případě zastoupe:ní na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné
příloze (?i fyzÁcké osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalélio pobytu popřípadě

adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo

obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadé adresu pro doručování, není-li shodná
s adreso?i sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

datum narozen?í

,

,

Telefon / mobilní telefoii: 5

Fax / e-mail:
Datová schránka:

V. U staveb technické infrastrukhiry podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8
Seznam a adresy osob, které budou vykonávat činnost stavbyvedoucího a technického dozoru
investora

VI. U doěasného stavebního záměru

SO Ol Zabezpečení stavební jámy - po dobu výstavby
SO 04 Zpevněné plochy=
IO 04 Vsakovací objekt
IO 08 Veřejné osvětlení

Doba trván?í: do 31.12.2024 - podmínka vyplývající ze závazného stmioyiska MMB OÚPR
VII. Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního
předpisu

[g stavba / změna stavby nevyžaduie posouzení jejích vlivů na životní prostředí
(J nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 1 14/1992 Sb.
§ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., kterýrn
tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadoyáno podle zákona č. 11 4/ 1992 Sb.
[1 sdělení příslušného úřadu, že sta'vba / její změna, která je podlimitnim záměrem, nepodléhá
zjišt'ovacímu řízení, je-li podle zákona č. 1 00/200 1 sb., vyžadováno
[1 závěr zjišt'ovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její zíněna nemůže ínít významný
vliv na životni prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

@ stavba / zíněna stavby vyžaduie posouzení jejích vlivů na životní prostředí
[1 stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí - žadatel
doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
€ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí - žadatel
doloží verifikačni závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona ě. 100/2001 Sb.
[1 stavba / změna stavby bude posouzena souběžně s územním řízením - žadatel předloží
současně dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí

V Brně dne 4.9.2019

--------------------

na základě plné moci

Seznam vlastníků dotčených pozemků a staveb - k.ú. Trnitá:
p.č. 969, 970

GW Opuštěná 4 s.r.o., Opuštěná 227/4, 602 00 Brno
p.č. 852/5

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí l 96/ 1, 602 00 Brno
p.č. 934/2, 939/1, 940, 968/4, 971/l
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno

Oprávnění z jiných věcných práv k dotěeným pozemkům - k.ú. Trnitá:
p.č. 852/5, 934/2, 940, 969

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice
p.č. 852/5

Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno

Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/Il, Krč, 140 00 Praha 4
Vlastníci sousedních pozemků a staveb - k.ú. Trnitá:
941/I

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
852/2, 968/5, 971/2, 971/7

Stahitární iněsto Bn'io, Dominikánské náměstí 1 96/ 1, 602 00 Bmo
939/2

Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
852/4

kdllul uC:VC;10plll(;Ilt 11. :5.l aUa5 l U{JlCLlkl UIAJI J, 1 0IJ t/IJ l iaiict o

967/2, 967/15

Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4
934/7

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice
971/6, 973

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída la, 657 68 Brno
933

Palác Trnitá Brno a.s., Koliště 1912/13, 602 00 Brno

Dotěení vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Brněnské komunikace a.s., Rem'ieská třída la, 657 68 Brno

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ustí nad Labem

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Magistrát města Brna - OI, Kounicova 67, 601 67 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
Technické sítě Bmo a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PSČ 130 00 Praha 3
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 211 7/ 1, 169 00 Praha 6

Vodafone Czech Republic a.s., nárněstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
T-Mobile Czech Republic a.s., Tom?íčkova 2144/1, 149 00 Brno
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno

Vy

CAST B

Příloliy k žádosti o vydání územního rozhodnutí v územním řízení:

x

1. Neni-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z
práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatřeni uskutečnit, dokládá souhlas

vlastníka pozemku nebo stavby. Nen'i-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejín'i
vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení zrněny dokončené

stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství
vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastnflai nevzniklo.

Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačnfin výkresu
dokumentace.

Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozernku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatřeni stanoven účel vyvlastnění zákonem.
- Vyjádření Mí? MO - č.j. MM B/0441809/2018, 5.11.2018, včetně souhlasu vyznačeného
na situačním výkresu dokumentace
- Sdělení BKOM a.s., zn. 4300-Zm-13/18, 25.9.2018, Výpis usnesení zasedám představenstva
společnosti Brněnské komunikace a.s., souhlas BKOM a.s. vyznačený na situačním výkresu
dokuinentace, plnámockzastupování

x 2. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná
moc do protokolu.

x 3. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozeímkům nebo stavbáín, na kterých
íg

x
a
a

a

se stavba / změna stavby uinist'uje.
4. Seznarn a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbáín

anebo sousedním pozemkůín nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutíín přímo
dotčeno. V pffpadě řizení s veÍkýrn počtem účastnfkŮ (tj. s více než 30 účastníky) se tyto
osoby identifikují pouze označením pozeinků a staveb dotčených vlivem záměru
evidovaných v katastru nemovitóstí.
5. Dokuníentace podle druhu stavby podle přílohy č. 1 až 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
6. Smlouvy s příslušnými vlastm'ky veřejné dopravni a technické infrastruktury, vyžaduje-li
záměr vybudování nové nebo úpravu stávajíc.í veřejné dopravni a technické infrastruktury.
7. U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštnfl'io právního předpisu
prokazujícflío shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebn?ího zákona
nebo technickou dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je
moié ověřit dodržení požadavků na sta'vby.
8. Pokud stavba / zrněna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí a
vztahuje se na ni zákon ě. 100/2001 Sb. nebo § 45h a 45i zákona č. 1 14/1992 Sb.
[] stanovisko orgámi ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 1 14/1992 sb., kterým
teiito orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany iiebo celistvost evropsky
význaínné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 1 14/1992
sb,, nebo

a

[1 sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem,
nepodlélíá zjišt'ovacímu řízeni, je-li podle zákona č. 100/2001 sb., vyžadováno, nebo
[1 závěr zjišt'ovacího řízení, že stavba / její zrněna nemůže mít významný vliv na životni
prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 1 00/2001 Sb.
9. Další přílohy podle části A
g k bodri II. žádosti
g k bodu III. žádosti

a 10. V případě souboru staveb v areálu jaderného zařízení jsou v samostatné příloze dále
uvedeny základní údaje o kapacitních a časových maximech vstupů a výstapů, o maximální
výměře zastavěných ploch pro ?imístění staveb v areálu, inaxirnálníin výškoyém ohraničeni

staveb uvnitř areálu, o minimálních odstupových vzdálenostech jednotlivých

staveb od

hranic areálu a sóusedních staveb mimo areál.

- smlouva o připojení k distribuční soustavě GasNet, s.r.o., č. 320090129615, 7.9.2018
- srnlouva o sínlouvě budoucí o zřízení služebnosti, č 5 619071 728, 1.4. 2019

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření
(v dokladové ěásti dokumentace)
Rozhodnutí, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
D l - Závazné stanovisko KHS Jmk - č.j. KHSJM 4565 7/20 1 8/BM/HOK, 30.10.20l8
D2 - Závazné stanovisko HZS Jink - Ev.č. HSBM-73-1- 1745/ l-OPST-20 18, 12.9.20l8

D3 - Vyjádření KT'Ú Jmk OŽP - ě.j. JMK 133194/2018, 20.9.2018
D4a - Vyjádření KrÚ Ji'nk OD - č.j. JMIK 1511 75/2018, 7.l1.20l8
D4b - Rozhodnutí KrÚ Jmk OD (úprava napojení) - č.j. JMK 121991/2019, 29.08.2019
D4c - Závazné stanovisko KrÚ Jmk OD - č.j. JMK 1 63692/20 18, 9. 1.2019

D4d - Vyjádření KrÚ Jmk OD - č.j. JMK l 67044/20 18, 6. 12.20 l 8
D4P - Vyjádření KrÚ Jmk OD (potvrzení platnosti vyjádření D4a a závazného stanoviska D4c)
- č.j. JMK 88793/2019, I1.7.2019

D5 - Závazné stanovisko MMB OÚPR - č.j. MMB/028089 l/20 1 8/T em, 25.1.20l9
D6a - Stanovisko MM?B OŽP - č.j. MMB/0340020/201 8/Zah, 26. 11 .2018

D6b - Závazné stanovisko MMB-(ŽP (odpady) - č.j? MMB/0409944/201 8/Blak, 11.10.2018
D6c - Závazné stanovisko MMB OŽP (ovzduší) - č.j. MMB/04729 1 9/20 1 8/BER, 21. 11.2018
D7a - Vyjádření MMB OVLHZ - č.j. MMB/0463905/20 18, 16.1l.2018
D7b - Závazné stanovisko MMB OVLHZ (záplavové úzeiní) - č.j. MMB/0450853/20 18, 13.11 .2018
D7c - Závazné stanovisko MMB OVLHZ (ZPF) - č.j. MMB/043 6947/20 18, 3 0. 10.2018
D8 - Závazné stanovisko MMB OD - č.j. MMB/339696/20 18, 5.l1.20l8

D8P - StanovisRo MIiB Ou (:potvrzení pÍatnosti závaznéiio stanoviska D8) - č.). MMB/25 8858/2019,
18.7.20l9

D9 - Závazné stanovisko MMB OPP - c.5. MMB/034 1 522/20 ] 8/V/zs, 7. 11.2018

D lOa - Vyjádření ÚMČ Brno-střed, OŽP - čj. MCBS/201 8/Ol 56032/'PRUJ, 12.9.2018
D lOb - Závazné stanovisko ÚMČ Brno-střed, OŽP (kácení) - č.j. MCBS/201 8/0 19963 0/PRU.í,
21.11.20l8

D l1- Stanovisko ÚMČ Brno-střed, OKSVV - č.j. MCBS/201 8/0 14913 5/ZRUL, 31.8-2018
Stanoviska a vyjádření vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktui7:
S 1- Stanovisko MMB OI - ó.3. MMB/0339667/20 18, 1l.2.20l9

S2N - Koordinované vy3ámerú Ředitelství silnic a dálnic ČR - zn. 1 2/ l 8.4./ 19-22200, 23.7.2019,
(aktualizace dopravní'ho řešení)

S3N - Vyjádření Brněnské komunikace a.s. - zn. 3100-Nov-276/19, 2.8.20l9 (aktualizace dopravního
řešení)
S4 - Vyjádřeiií DPmB a.s. - zn. 9728/2018/5040, 5.9.2018
S5a - Staiiovisko GasNet, s.r.o. - zn. 5001779501, 18.9.2018

S5b - Stanovisko GasNet, s.r.o. (plynárenské zařízení) - zn. 2001732694, 7.9.2018
S6 - Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. - zn. B6941-16271953, 12.9.2018

S7 - Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o. - zn. Rll708-16275 727, 20.9.20l8
S8 - Stanovisko Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - zn. 721/018110/201 8/JHa, 30.8.2018
S8P - Aktualizace stanoviska Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - zn. 721/014883/2019/JHa,
19.7.2019

S9 - Vyjádření Technické sítě Brno, a.s. - zn. 5800/Min/6/19, 23.1 .2019

S 10 - Vyjádření Česká telekomunikační infrastniktura a.s. - č.j. 702464/ 18, 30.8.20l8
S 11a - Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. - zn? 1 80867/z/cm, 9? 10.2018
S 1?b - Vyjádřen'í [?JPC Česká republika, s.r.o. - zn. JurKo0936/ 19, 15.7.2019

S 12 - Závazné stanovisko Ministerstvo obrany, OOÚZ - sp.zn. 85 '785/20 18-1l 50-OÚZ-BR, 21.9.20l8
S 13N - Staxiovisko Teplárny Brno, a.s. - zn. 16673/2019/ TB, 15.7.20i9

S14N - Vyjádření České Radiokomunikace, a.s. - UPTS/OS/223260/20 19, 9.7.2019
S 15N - Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. - zn. 190709-1511126845, 11 .7.2019

S]6N - Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. - zn. E26693/19, 9.7.20l9

S 17 - Vy.jádření Policie České republiky OSNM - č.j. KRPB-2542-523/ČJ-20 1 8-0600MN-VOL,
29.8.20l8

S 18 - Vyjádřeiií Městská policie Brno OKT - bez čj. , 24.8.20l8
S19 - Vyjádření VUT v Brně - č,j. VUTBR/134520/2018, 20.9.2018

S20 - Vyjádření MU ÚVT - č,j. MU-IS/ 1 03470120 l 8/745059/ÚVT-1/35 15, 22.8.20l8

S2 IN - Vyjádření Dial Telecom, a.s. - zn. BM704652, 10. 7.2019

S22 - Stanovisko ČD-Telematika a.s. - č.i. 1201814106, 23.8.20l8
S23N - Vyjádření SMART Comp. a.s. - zn. V-0679/2019, 7.8-2019
S24 - Vyjádření itself s.r.o. - č.j. 18/005053, 27. 11.2018
S25 - Vyjádření NET4GAS, s.r.o. - zn. 7475/ 1 8/OVP/N, 22.8.2018
S26aN - Vyjádření SITEL, spol. s r.o. - zn. 1111903027, 9.7.20]9
S26bN - Vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s? - zn. 131190178 7, 9.7.2019
S27 - Vyjádření InfoNet, a.s. - bez č.j., 23.8.2018
S28 - Neobsazeno

S29 - Vyjádření Faster CZ spol.s r.o. - bez čj., 23.8.2018
S30 - Vyjádření Netdatacomm, s.r.o. - bez č.j., 11.9.2018
Ostatní stanoviska a vyjádření:

Ol - Stanovisko Povodí Moravy, s.p. - zn. PM-23 85 6/20 1 8/5203/Ka, 1l.lO.2018
02 - Vyjádření Veřejná zeleň města Brna, p.o. - zn. S/350/1260/18, 27.8.20l8
03 - Policie ČR, OSDP
SVI - Vyjádření MMB MO - č,j. MMB/0441 809/2018, 5.1l.2018
Poznámka:

Doklady psané kurzívou budou doplněny dodatečně.

Doklady označené písmenem Njsou nové, z důvodu propadlé platnosti nebo aktualizace dopravrúho
řeŠenÍ.

/'l/12-7/l/711 rmíírrmx n;q»nnnt»m ? iqnyí nntvvvmím nlntnn.qti víirlnm;6h stnnnvispk no aktualizaci
dopr«:rvního řešení.

l DATUM:

-9-íl-2J119

PODPIS: .

m

Staveliní úřad
Dominik;inská 2. 601 69 Bl'llo

Pi';icnviště: Měiiíi'isk.i 4, 601 92 Bi-iio

Císlo jeílnací:
K poílái'rí:
Spisová zimčka:
Opt'ávnčná úřeclní osol?ía:

Ř/ICBS/2019/0166/61/l'í/IIKI
Ř/ICBS/2019/Ol4Cí6('í7
3a)00/MCBS/20 19/(1146(')67

Iiig. íii'cii. lieiia Šácliovíi. tel.: 5-4';' 526 399

Bí'no 07. 10.2019

G'V'l' Olxištěiiá 4 s.i'.o., Op?ištciíá 22714, 602 00 13i-no
Uzemiii i'izeni pi-o zn'íenu clokoíicene stavby přistcivlx?'»ti, imstavboi?i :t stavebiiiiiii yipi-avaini
ii:izvano?i: ,Rekoiisti'ukce a dostavba bridovy Ol:mštěiiá 4, Bi'no", Olr?ištěiiá 4, č.l). 227. pozemky
ptír. čís. 969, 970. 852/5, 934/2. 939/]. 940. 968/4, 97í/l . k.ú Ti'nitá. obec Brno

OZNÁIS/NE'NÍ
() ZAHA,J ENI uzph}i.'nn-íO 'ia<.'tz'í>rqí

Úřad iněstsl<é č:"ísti iněstíi Biiia, Bi'no-střed. Stavcbní taiřad (dále jen stavebi'ií úřad). pi"ísl?iši'íý
poclle ?ist. § 13 c'íclst. l I?íSlll. C) zákona č. 1 83/)006 sb., o úzeirmíin plánování a stavebníin řádi?i
(stavební zákon), v ):ílatnéin ziiení (dále jeii stavebiií zákoii), obdržel d+ie 04.09.20]9 žádost
z.adatele, ktei-ým .ie spolcči'iost G'í'S' Ol:mší+čiiá 4 s.i'.o., ICO 26906635, Ol?»?'ištěná 221/4, 602 00

Br+io, zasto?ipeiiéhci na zúkhí«le. plné i;ioc

, dat. nai'.

.

o vyclúní úzeiniiílio i'ozlio«l+mtí I)l'O ziněim dokončeiié stavbsr přístavL+or5
nástavbou a stavebíiíini ú
Ill)I'LlV21llll S IlaZVenl'.

,,Rekoiistnikce a dostavba b?idovy Opus;těn:.í 4, Brno': Opiištěnó 4, ě.l). 227,
pozeinky par. ěís. 969, 970, 852/5, 934/2, 939/1, 940, 968/4, 971/1, k.ú. Ti-iiihí, ol?iec Bi'no.

Pi'edin«'fíenr Hzeníje ('po2ri. rií'j,e r.wedemí pore.mkyjsou v' k.t?. Trnil«í, obe.«' Eriio).'
změi'ia clokoiičené stavby. klei'ú v sotíč x.ahiiut?jc i'ekoiisti'i?ikci a dostavl-íu polyl'iinkčiiílio nLíjektu
i'ia iilici Ol:íi?ištěíió 4 "ii 13i'iič
.lcdiiá se o i'ekoiisti'rikci stúv:ijícílio nevytižív;uíého ohjckni (-)ptištčiicí 4. ktct'ý má 5 naílzcmiiícli
podla;Eí a je zastí-cšcn mansai'rlovou sti"cclioti. I?)voi'ní liiikl htitlc asannvúii. D(l mwé míinsai'«lovc
sti"cchy I?nicloíi vcstavčníi «híč obylná podla;'Eí. Kc stáva.iící bu<lovč l-+udoti přislavčníi clvě kříí?lla do
Ivai'?i U, jcž íiutlou iia scvcii'ií sli-aiiě zal,?oiičeii;í .:;lílnvýini slěiiaini bez. okeii (pi'o vl-iodiioti
návazntíst iia pUnovaiiou hu«loucí «lostcivl-ííi cclého hloktiů l)i"ísliivl-í:i Lííicle mít 7 nacly.einních
podlií:;.í í» ílvč ptíd',<ciniií podlítaž.í V ') Nl) ;x;"ípa«liiílin kři'tllci 1':ií'ístavby jc ii;ivi'žci'i )"ířcs tři typickú
poílla>.í volný lii'tístni I)lochú stí'eclia liříslavh>? a vnilři'ií ;iti'iun'i buíloíi ínít vcgclačiií íipi'avti
V přr'iciiií bu<Itít: timístčny nícnší oi'ícho<12y? v IlOl iii'ch l');Ill císlí isoti níivi'ž.cny k;iiicclíířc. iitcliéi >' ;i
hyly l)tíčcl p;iiktívat?'íí'li '<láníliti*lc R)l

('.'.j. ň'i ('i 'í:'í/2111 !iiijl (iíí'/(íi rkal i kl

Sli'. .1

Ill)l;IlllOVťll Il;alllllfS)' l)l'(ltl pi'Oj(IliíílVanei'líii Zalllel'Ll S' l'OZ.Sílll(1. 'l" .lžlkelll Illu'ž.e l))'l .lelio l)I'í'íVO
í:lotce.iio. l(Ilálllílkálll. í<íei'eíiespíí'lu.lí uVeClene l)Ož21daVí<)". Se Ilel)í"íilllží. K :?.aV21Zll)'Ill
StalloSíiSkillll í:s nómilkám k véccin. o ktci'ýcli bylo i'oz.Lnííinuto při vy<haiiií územiiě )?íl;'iiiovací
elokuineiií:'icc, se v soulachi S tist. F5 89 0(ISI. 2 stasiebního z,íkoi'm iiepi"ihlí:ží. V so?ilaí:I?i s ?ist. § 89
O(ISI. 3 Sf21Vel]líll() Zcík(T)ml .lC lí0=lSllllal< l'lZelll l)OVíllen Ve SV:)a"Cll IlanlílkóCll ll Vl:lSl SkLlteCll(ůSíl, k(el'e
ZaklaClajl .lellO }')OSť21S"ellí jílkO LlCílSllllkšl I'lZelll. a Cllol V(')(:l:)' l)OClíllll Ilálllítek.

Účasti'iík i'ízení si inioiže clle ust. í:? 33 oclst. ] zákoii:i č. 500/2004 SLi., sl:+i'ííviií i"áí:1, v platiiém zi'íční
(«lále jeii správiií ř;íd) z.volit ;?.inociiěnce. Zinociiení ]< zastciíipei'íí se pi'okazuje )?+ísen'iiiou I)IlloLl
IlloCí. V té'že věci mČižc iníí účastník řízí?ní soi?ičasně poriz.c?jednol-icí zn'iocněnce.

Účastiiíci řízení a .ie.jich zí'ist?ipci inají síe sinyslii rist. % 38 ocíst. l spi'ííviiíl'ío i'ádu pi'ávo iialilíž.et
CIO Sl)ISII. S l)l'áVelll ílaílllZ'e( (10 Sl)]Sťl ?le Sl)Q]ellO ])l-aVO Clllíf Sí V)'l)íS:)' 21 l)l'aVO na f(1, 21b')' Sl)l'aVl'll
oi'gáii pořídil kopíe spisu iieLio ?jel"io čústi. Dotčené íii'gáiiy. přísl?išné k vyd;'mí závazného
saanoviska iiebo vyjíidřeiií, ktei'é ?jc 1:íodkladein i'ozl'iodmití spi'áviiího oi'gúiiti, m:'3jí ve smyshi
rist. § ] 36 (")CISI. !I správiiího řáclu v souvislosti s p+'obíhi>jícím řízeníi-ií l)l ávo nahlížet CIO spisti.

Stavební ?úřad podle LISI. SH 36 0CISI. 3 Sl)í';'IllllíllO řáí:hi st:iiiovti?je lličitti 5 dnči cxle dne náslechijícílio
l)O diii uplyi-nití Il'ičity k upícitiiěiií náinitek, popi'ípadě jinýcli dčikazči k pi'ovárlěné+mi řízei'ií, vc
ktei'é se IIIOIIOLI účastiiíci říz.ení vyjádřit k podkladčim i'ozliodntití. Po této íl'ií:'itě vydá stavebiií
úřacl i'ozliodnutí ve věci.

Do podkladči i'ozliocliuití Izc iialilédno?it na stavebním úřaílě, Ř/lěiiíiisl<á 4. 601 92 Bi'no. Úi'ední
clny jsoti l)OllClělí a střecla, 8.00-17.00 íiodiii.

I.'lí'lAD Mffš"r+:Il'a:' 15 AbT'i Thí"iES I A BHNl'...
BRNO?S l ŘED
Staaííební i.ířacl

Dominikánská 2, 601 69 Bíno

praCO'l:é{e: ií"iěnínSkál 'í
71-i

Ing. arch. h'eí'ia Sácliovú
oplaaVneiia Ill'eCllll OSOI)21

Doi-riěí sc

žírdaíel a vlnsíníl« pozemkr'r pcu'. čís. 969. 970. ]<.r?. Trriií«?. «ibec 13rrio rr .s'íavb>: čB. 227
GW Ol:+uštčná 4 S.l'.o.. Opuštěná 227/4, 602 00 Bi'no v zastoupcní

Ol .
obee, mr jejímž r'i=emí im2 b>'íí pož,ad«wtrn?s5 ztžiněi' usl<ulečm::rí
02. Statutái'ní mčsto í3i'iio zaísloupeiié stai'ostoíi mčstské čc'isli měsla Bi'na. 13i'iio-střeíi,
])oíniiiikánská 2. 601 92 13i'íio

rič«rsíníci i'í'(er'ú dle usr S" (S'5 odsi. 2 ."unoebního -'ňkorrcr
písin. a ) vltrsíriík pro:endar nelio .'<tm4»?v, rrcr ]<íerých m«2 blíi po'ff,crdovunsí':.áměr'u uskuíečněn

vlasíiiíl< po:emkrr /)(ír. čí.'< 8.52/.5. k.r.i. Trnií«?. obe.e /31'/lo
Slat?itái'ní mčsto 13i'nt'í. I?)omiiiikánsl.é i'i=ímčstí l . 60') DO Bl'll(í v z.asloiipcií
(T'.i. Ř/higisli'cíl mčstíí í-3iníi. íS/líijelkový (1(Il-)(Il'. ň/lalínovskčhtí n;iinčsti' 6aT'4/"i. ('íOl ('íl Bíno
vkrsmíl< po=,end<u par. čí,", 934/"), {)39/]. 940, 968/4.':)7///. k.ri Trmlti t»be«' Br'nn
O4. 13i'iičnské ktíintinik;icc ;l S . Rcniícská Iříclii 787/l a. 639 00 Iši'iiu

pí<nr /7) u.';nhv, it-?jit lr"- vltrsínit'l<«: nt4-injrnt' vt':t Il(: pr'tívn I» snus'ednr'nr po':enrl<r>nr

i/:",a
Přílolia č. 14 k vy}ilášce č. 503/2006 Sb.

Úřad městské části Brno střed,
Odbor výstavby a ťizemnílio rozvoje, stavební úřad
Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4
601 92 Brno

I

V

' ;:<'=';":,l;;':',j",:1:'

M/

Věc: OZNAMENI ZMENY V UZIVANI STAVBY

Ili:illllilllllllillilll:ílllilllillilllllll!l!Ill
bcOles6b4d56d8

podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 sb., o územnfm plánování a stavebnim řádu (stavební
zákon), a 83 181 vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územn?ího
opatření a stavebního řádu

ČÁST A
Stavba, která je předmětem oznámení

I.

(název, místo stavby, účel stavby)
Připojení Jižního centra SCZT, etapa I.B - obchodní centrum CHAMPION

II. Osoba oznamující změnu

[g vlastník stavby
0 osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datuin narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou

Širu'iostí, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, -místo trvalého

pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba

uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla- popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
Teplárny Brno, a.s.,
Ič: 46347534

Okružní 25, 638 00, Brno
Ing. Petr Fajmon, MBA
Telefoii / mobilní telefon:
Fax / e-mail: . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . - - - -----------=--- =-=-------------- ?----=-------------=-=----------=---------- - ?
Datová schránka:

Oziiamuje-li změiiu v ?ižívání více osob, připojují se údaje obsažené v toi'iito bodě v samostatiié příloze:
€ ano

[? ne

III. Oznamující osoba jedná
§ samostatně

0 je zastoupena; v případě zastoupení na základě plné moci, je pliiá moc připojena v samostatné příloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní

firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou
sídla, osobri oprávněnou jedi'iat jinénem právnické osoby):

Telefon / mobilní telefon:
Fax / e-mail:
Datová schránka:

IV. Údajeo navrhovanézměně
Dosavadní účel užívání: doěasná stavba s termínem užívání do 31. 12. 2018

Nawhovaný účel užívání (popis navrhované změny v účelu užívání stavby, v jejím provoznírn zařízení,
ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a nebo změny v čin?nosti, jejíž účinky by mohly
oh?rozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí):

Prodloužení termínu užívání doěasné stavby z původního termínu do 31. 12. 2018 na nový termín
do 31. 12. 2020.

Odůvodnění zamýšlené změny:

Jedná se o doěasnou stavbu dle stavebního povolení pod č.j. VRS:23212/97/To-226 ze dne 28. 7.
1997, kolaudaění rozhodnutí pod ě..i. VRS:39230a/97/To-379 ze dne 5. 12. 1997, která bude i nadále
užívána ke svému úěelu.

Statistické údaje:
Pokud nawhovanou změnou vznikají nebo se ruší byty:

počet nových bytů
počet zrušených bytů.
užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor)

Změna vyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní nebo techi'iickou infrastruktriru:
€ne

[1 ano, jedná se o tyto nové nároky:

Pro změnu bylo vydáno stanovisko k posorizení vliv-či provedení záměrri na životní prostředí:
€ne

€ ano

označení orgáim, který stanovisko vydal:
datum zhotovení a č.j. stanoviska

Na změnu V užívání stavby bylo vydáno rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území podle § 81

stavebního zákona
€ne
€ ano

označeni orgánu, který rozhodnutí vydal:
datum zhotoveni a č.j. rozhodííutí

V. U doěasné stavby

Doba trvání do: původní termín do 31. 12. 2018, nový termín do 31. 12. 2020
V Brně dne 7. 11. 2018

TP - realizace

(??7?,i'
ií./YPRAI/ENO
[
í./YPRAI/ENO DNF:

52
DATUM:8
l B -02- 70Ig
IPODPIS:
l -IŤ,-,S

X,a'
Staveliní úřad

Don'iinikánsk;aí 2. 601 69 Bi-no

]'i'acoviště: ňíiěiiíiisk,i 4, 601 92 Brllo

Číslo jediiací:

MC.BS/a)Ol 9/(')034600/ZEl'í'íK

K podán'í:
Sl)ISOVá Zll;l0?GI:
O)ii'óvněn;i úřediií osolia:

MCBS/201 8/O 192057

3200/MCBS/2018/0192057

Iiig. íiicli. Kateřina Zei'iiúiiková. tcl.: 5425a)(í403

]3t'no 27.02.20]9

Tepl'ii'ny Bi'no, a.s., íC: 46347534, Okružní 828/25, 638 00 Bi-no

Zména v u:žísrání dočasné stavby s iiiízvcm: ,l)řipojení .]ižního ceiitra iia SCZT, etapa 1.13" obcliocl+ií centri?im CI-TAMPrON, ?iinístěiié iia pozemku pai'. čís. 827/9, 848, 849/1, 849/7, 852/5,
9] 7/4, 91 7/5. 917/6, 971/2, k.ú. Ti'iiil:í, obec Bi'no, spoč-ívající si pi'odloužeiií tcrmími ?ižíváiií
«ločasné staíiby

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZM'ĚNlk 17 IJČELU UŽÍVÁNÍ STAXTBY

Úi'ad městské časti mesta Bi'na, Bi'no-střed, Stavebiií úřacl (cUle ?ien stavební úi'ad), jako stavebiií
tH'aCl pl'lSltl!'=ll)' l)OClle tlSt. " l-') OClSt. J l)ISl'll. C) ZaROlla C. i 8j/'2UU() t)"D.í o tlZell-Irllíi-l i)íiilluV=íní čl
stavebním řácl?i (stavební zákoii), v platnéin Zllěllí (clále jen stavel»iií zákon), obdi'zel diie

08.1l.2018 žádost společnosti Teplái'ny Bi'no, a.S., TČ: 46347534, Ola'?ižní 25, 638 00 Brno
(dopliič:iio?i dne 27.02.20l9), o povolení ziněny v u,)yívání dočasné stavby s názvein: ,Připo,iení
,Jižiiího ccntra i'ia SCZT, ctapa 1.B" - obchodní ce+itríin"+ CHAMPION, uinístěné na pozeink?i
pai'. čís. 822/9, 848, 849/1, 849/7, 852/5, 911/4, 917/5, 917/6, 91l/2, k.ú. Trnitá. obec Brno,
? spočíva3ící v pi'odlou')'.ení teri'iííim uzísrání dočasiié stavby z terínínu do 31.l2.20]8 iia IIOVÝ
': ? terinín CIC? 3í.la;'.2020.

'

Pi"eí:linětein řízení je:

Je«lná se o dočasnou stavbu hoi'kovodri, ktet'ý zajišt'uje dodávku tepla pro objekt ](atastt'óliiílio
úřad?i Bi'no-veiikov, l)rO Polyíuí'íkční dčiin So?ikeiiická a Polyfuiikční dCoim Nové Sacly.
Pi'o stavb?i bylo vyclárxo stavcbní povolení pod č.j VRS:232 12/97/To-226/Va Ze dne 28.7.l997.
kola?iclační i'ozhodimtí I)OCI č.j VRS:39230a/97/?"o-379 ze clne 5.]').1997. rozl'iodn?ií l)OCI č.j.
Sar'U/Ol/0402597/000/002 ze dne 3.1 ].2004 o zmeně užív:inr stavby spočívající v procllo?ižení
termírni u'ž.rváíií do ".:» l 12.2006, i'ozliodrmtí l)OCI č.?j. 0601294!!O/POLM/S TU/002 ze clnc 9 2.2007
o změně ?ižívání stasrby spočíva.iící sr pi'odloíižeiií teriními ?ižíváiií CIO 30.6.2007, so?ihbas l)OCI č.j.
090C)7=-1335/POLŘ/l/STU/001 ze díie 28.8.2009 íi zineiíč r»"irvání stavby spočívající v pi'odlo?i'žei'ií
tei'míiui cižíváiií Clo 3 1. 12.2010, rozlioclmití l)OCI č.j. l 001 Ll920/POKP/STU/002 ze CIIIC 23.3.20l I
o zíněi'iě hi';?.ívúiií stavl»y spočívající v proí:Iloíižeiií fei'i'íqíi'iti ?i:>.ívání do 31 . ] 2.2012, í'cízlioclmiťí' pod
č.j. IJOm5355/ZIEŘ/IK/SIIJ/O(?)a) y.e clne 9."i 1.2013 o ziněi'íč užísrá»ií stavby spočívající
v lxoí?llot+žeiii' teii'rííui hi':;.ívání (lo 3].l2.20l4, iozhotliitití I)(")Cl č.j IVICBS/aJH5/OOO020a)/%El'í,/IK
ze CIIIC 12 I.20l?) o zintšnc rižíváiií stavl:íy spoči'vi3jící vpiocllohižeiií tei'míiui ti'žííoái'ií CIO
31.1').2016, í'ozhodntiti' pod čj. IVICBS/201//0096513/ZlEh4K ZC diie 0806.2(Il-7 i?í x.inčnč
užív',ííí síavhy spočíva.1ící v pi'odlo?ižeííí lei'míim už.ív:iíí (lo 3 I I 2.201S.

..í

C ..i. ň'l (.-' 13S/ 21 ) l ')/I íl B-!í'íl )l )/Zl :!vl k

Sll.

Stavcbní t'iřacl v soula?lci S tisl § -17 oí:l:'t. l zúlyoníi č. 500/200-l Sh slii';ívi'ií řú<1. » lihitnčin znční

(í:l;ílc ?)cn spi'íaisiní řííí?F) ve si'i'iyslii tist. § 127 oeh:t. 4 stavebnílin ;?úkona
oziiaimijc

Zallújelll řlZelll O 7.lllellě V tlžlVállí CIOCaSlle St21VL)" VšCIII Zllalll:)aml LlC21StlllkLollll řlZ(]ll a ClCíCell71ll
Ol'!álltllll.

Dotcene C)t'gall5í rnol'io?i SVa z;atva;?.ná st:iiioviskci a tlC21Stll1Cl řizeni SVe iiainitky, popripa«íe dr"íkazy
k pmváděnéínu řízciií, tiplatnit ve. Imoitě staiiovené usneseníi'ii č..i. MCBS/2019/0034609/ZIEMK
ze dne 27.02.90l9. Po této Iln:aitíl b?ií:le vydáiio pi'ísltišiié rozl'íodní?ítí.

'Účastn?íci řízeiií jsohi opráviiěiii ve sn-iysl?i ust. 3: 36 0C?SI. l spi'áviiíl'io řádi?i i'íaví'hoval dí:?íkazy a
čiiiit ?jiné i"iávi'liy a vyjádřit sc v i'ízení l)O celou «lobi?i řízeiií až CIO vyclání rozhoclí"iuí. })otčené
Ol ,,"'all)' 1lThOllOll Llmafllíf SVa' 7jlS'aZnžl S(allOS'íSka Ve ste.ií'ié Illloltě.
Účastník řízeiií si ii-iůže dle ?ist. § 33 odst. l spi'ávního i'í'idu zvolit zmocněnce. Zmocí'íěí'íí
k ZaStOlll)enl Se l)I'OkaZLIJe piseíní'lOu l)II?OLI IIIOCI. V [eZ'e VeCl IlThLolZe Illlt tlCaStlllk řlZelll SOLíCaSlle
po?ize ?jednoho zínocí'íěnce.

Účastníci řízení a ?jejich zásti?ipci mají ve. sinyslu i?íst § 38 odst. l spí'ávního řádu právo nahlí:'Eet
CIO Sl)ISII. S pí'aveín IlalllíZ'el CIO Sl)]Stl .le Sl)Q]ellO l)l'a'l"O Cíllll Sí Výl)IS?)" a l)l'aVO Ila LO, žll))' Sl]'žlVlll
orgáii pořídil kopie spis?i i'iebo jeho části. Dotčené oi'gány, příslcišné k vydání závazného
staiioviska nebo vyjádření, ktei'é je podkladem t'ozhodmití správnílio orgánu, ma.lí podle ust. '>
136 odst. 4 spi'ávnílio řádu v so?ivislosti s l?írobíhajícím řízením právo iiahlížct do spisu.

Do podklaí:liůi i'ozhodmití Izc imlilédno?it iia stavebníin úřadě, Měníí'íská 4, 601 92 13rno. Úředí'íí
dny jso?i pondělí a středa, 8.00- 17.00 hodin.
l: : : =s ?. ? ? :': ?"' " '. ? '. .i??. l: '?;.-'.S"i' i š.'l H3'lTA l}.1 :RNA .
?oHgf<'li-3'l':%'El'i
k'.,'i':',:lllp'lj(}j I:':?'a'..'l

Oi'..'rl.::'Ill';'.1".T.'(..l4 2, :3.0'? {39 l'l,;1-?0

?ng. arcli. Kateřina Zemái'iková
Ol)l'21Vllella L'lředlll OSOt)a

','Jl-::...":l'l."lŠÍě: Měl'l?n:"I".lll Ťl
-I['-,
..i,} ,

l)oi-uěí se
Stavebník

: , l . Teplái'ny Bi'no, a.s., Okr?ižní 25, 638 00 Briio

Účasíníci r'ízerií dle usí. SS 27 odst. 2 správiiího řMu
2. Statutái'ní inesto Bríio, Dot'iiinikánské náin. 1, 601 67 Brno, zasto?ipeiié Magistt'áteín í'íqesta

]3i'na Majetkovýi'ii oí:lboi'em, Maliiiovskélío nám. 3, 601 67 Brno
..3. Brne.iiské komunikace 21.S., Reniieská ti'ída 787/ la, 639 00 Bi'no
Na vědomí

Do(čeiié ot'gáiiy

4. Magisti'át n'iěsta Bt'iia, O«lboi' úzet-iínílio pláiiováiií a t'ozvoje, Kouiiícova 67, 601 67 13rno
l)ólc obdi-ží

5. Opl'áVllella uřeClllí ClSO5a
('). s)iís

'i

I:lřad ?-(14BlslíóSaíí':vel'ini
8aí.ii' +:neíjíí,-Bí'
na'i" B'ín-o:'?
I:lí'í'l(l

Příloha č. 14 k vylilášce č. 503jZOO6 Sb,

? 8álíll l'l'l'!.'.li.l Olllíj

DC)líl:IllliJlÍ;!'iíiÍ'l'2í «ž:j'i ISD Bííló
pí='lCi.'iV?ší!}: ".4:3í'lli'íGlí.;j 4

- s -03- 2(19

...-,==-h==:=>-(=
V;ec:

Adresa příslušného úřadu
{..'T řad :

Odbor v<'stavby - liig. Michal Kop'za

Ulice:

Měiiínská 4

PSČ'. ohec:

601 92 Brno

OZNÁMENÍ ZMENY V t)Ž,ÍVÁNÍ STAVBY prodlužení termínu užívání dočasné stavby

podle ustanovení § 127 zákona č. ]83/2006 sb.. o úzeinním plánováiií a stavebním řád?i (stavební
zákon). a § 181 vyhlášk'v' č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě ťizenmího rozhodovái'tí, úzei'nního
opatřciií a stavebnílio řádu

ČÁST A
1.

Stavba, která je přcdmětem oznáinení

(siázev, místo stavby. účel stavby)

Dočasná stavba Autobazar .AutoESA umístěná iia mhu ulic Opuštěná /l,íhelná na pozemcích parc.č.
816/5. 817/1, 817/4. 817/5. 818. 819/1- 819í'2, 820/1, 820/2. 823/1, 823/'2. 823/3. 823/4, 823f5. 823/6,
826/1. 826'2. 826/3. 827/1. 827/2. 827.13,827;4, 828/2. 828/4. 828.í'5, k.ú. Trnitá, obec Bmo. včetné
přístřeškri pro parkování a kontrolu vozů, pozemek parc. č. 823/1 . k.ú. Trniíá. obec Brno.

Il. Osoba oznamující změnu
[] vlastnik stavby

§ osoba. která prokáze právo zn'iénit uzivání stavby

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení. dattim narození. místo trvalého pobytu popřípadě též adresu
pi-o doručováiií, iiení-li shodná s místem trvalého pobyt?i; pokud zái'r'ičr so?ivisí s její podnikatelskou
činností. uvede fyzická osoba jméno, příjineiií- datum narození, í(". bylo-li přiděleno, rnísto trvalého
pobytu popřípade též adresu pro doručování, není-li shodí'iá s inístem trvaiélío pobytu: práviíická osoba

uvede ná:zes' nebo obchodní íirnm. íČ. bylo-li přiděleno. aďres?i sídla- popřípadě též adresu

pro doručování. není-li shodná s adresou sídla, osob?i opríisiiiěnou jednat jn'iéi'iem právnické osoby)
A?íoES.Ai a.s. 1C'. 25627538
K Učilišti 170
Praha 10.10200

Zastoupen:
Telefon ,/ mobilní telefon:

Fax / e-mail:
Datová schránka:
Oznanm,je-li změim s: ?i;zívání více osob. připojují se údaje obsažené v tointo bodé s samostaíiié příloze:
€ ano

ga ne

Ill. Oznamující osoba jedná
§ samostatiiě

[1 je zastoupena: v případč' zastoupcní iia základí' plné moci. je pliiá moc připqjena v sainostatné příloze
('u fyíAcké osoby se uvecle jméi'io. příjmeni, datum nai'ození, místo trvaíého pobytu liopřípadě též adresu

pro doručování. není-li shódiiá s ii'iístein trvalého pob>'tu: právnická osoba uvede iiázev iiebo obcl'iodiií

í-irmu. IČ. bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadaě též adresu pro dor?ičováiií. neni-li shodná s adresou
sídla. osobu oprávněnou jednat jméiiem právnické osoby ):
Telefon ,/ mobiliií telefon:

Fax / e-inail: . . . . . . . . . . .. . ...........................................,........,,...,.,,,.,. ,,.....,.. ,..,,,,..,,,, ,,,,,,,,,,,,,,?,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,
[)atová scliránka:

IV. Úda,ieo navrhovanézměně
Dosavadní účel užívání:

a?ilobazar -í- přístřešek pro koiitrolu vozčz.. . ........ ..... . . ....... . . ...

Navrliovaný účcl iižívání (popis navrhované zmcny s: účcl?i užívání stayby, v jejím prcivozním zařízeiií?
ve zpi:isobu výroby nebo v jejím podstatném rozšířeni a nebo změnv v činnosti, jcjíž účiiiky by mohly
olírozit život a veře?is'ié zdraví. život a zdrav í zvířat. bezpečnost iiebo životrrí prostředí):

Odťivodntšiií zamýšlené změní':
l'R(l!)'Ot /IS,l ill<z ?Xíl l I1 í,'ýi ,í ,S ,i< ,lí)( '%%l s,s,il, 'lí míší,xl ,)ií;

i)'l'čÍSTŘF'.Šk'(.." i:"12,Q"'.) kl'..')N-ÍR()Íi',í..' V'(,a)X,,ť.'.l
Statistické ťidaje:
l)okuci iíavrliovano?i znieno?i vznikiijí iiebo se r?iši byt> : €)
počet novýcb bytťi.... .. . . ..... ... ........... . ..... ..............O
počet zr?išenýcli b2í'íoi........................... .................O

užitková ploc)ia s šecli bytťi 'i IT1= (bez plochy nebytových proslor). . .0

Změna vyžaduje nos:é nároky na veřejno?i dopravní nebo technickou inířastmktriru:
(g ne

0 ano. jediiá se ci tyto nové nároky:
Pi'o změnu bylo vydáno stantwisko k poso?izení vlivů provedení záměru na životní pi'ostředí:
Z ne

g ano
označení orgánu. kíerÝ staiim'isko vydal:
datum zliotovení a č.j. stayioi'iska

Na zmeím } užíváiií síai by b>'}o vydáno rozliodnuíi o ziněně vlií'ri ?ižíváiií stavby

í podle !' 81

na uzeim

stavcbiiibo zákona

€ iie
a

ano

označení orgáím. ktcrý r<:+zhodnutí vydal:
datum zliotovení a «.j. rozhodmíí

V. U dočasné stavby

54. 'í0 . i Dž4

Doba trvání (10:
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Stavebiií techiiik příprav>' a realizace iiwestic

vt

CAST B

l)říloli> ozi'iďimeiií o xměně s? ?ižívání stavhy:

§ 1. Doklad pi'okazu.jíci vlastnické právo ke stavbe. pokud statební ťiřad iiemúže existenci
takového práva ověřit V katasíru nei"i'iovitostí dálkovým přismpem. nebo so?ihlas vlastníka
stavby se zi'něnou v iižívání stavby. nciíi-li oznainující osoba vlastníkem stavby.

[:g 2. Pliiá inoc v připadě zas;tíipování oznamr4jicí osob). není-)i ?iděíeiia pliiá moc I)l'o více řízení.
popřípadě pliiá íllOC do protokol?i.

0 3. Dokumentace s vyznačeiiím stávqjícího a riového způsobu rižívání jednotlivýc)i i'iíísmosti
a prostorů: u star;ícl'i síaí?'cb. kdc se dokuincntace iiezacliot ala, Ize k náv rl'ai předložit paspoit
stavby ( ,'3 125 stavcbiiiho zákona).

0 4. Samostatná přilolia k bod?i II. části A.
[:g 5. Závaziiá stanoviska doíčenýcli orgáiiči. pokud jsou pro změim s ?ižíí'ání stavby zvláštnímí
právními předpisy vyžadována:

[i jsoii připojena v dokladové čásli dok?ii'nentace. [] samoslatně
s uvedením příslušnélio orgánu. č.?j. a data vydání. a to na ťiseku:
[]ocl'irany prirod>i a krajiny
€ochraiiy vod

€, oclirai'+> ovzdiiši
Oochrany zemědělskélio pčidiiílio fondti
[]ochran> lesa
€octu'aiiy ložisck iierosínS'ch surovin
Oodpadového líospodářství
[lprevence závažiiých )iavárii
[iochraiiy veřejnélio zdi'aví
€lázni a zřídel

Oveterinárni péče

[]pamáíkové liéče
[]dopravy i:ia pozemiiíclí koíntínikacich
Odopravy drážíií
[ldoprav> letccké
€ dopravy vodni
€ cnergctiky

[ljaderné bezpečnosti a ochran)' přcd ionizujícíní zátei'iim ......... .................-............... ................
€ eleku'onických komunikací
0 obrany stát?i
0 bezpečnosti státri
0 civilni ochrany
0 požíímí ochran)'

C daRi 'a ' i" í ici' í
'

-l

i'lti'i

' { yty
si

.'<1, :, i,, i l'( .:":: ..." 1, )'i íl-. ) ?":,a?;L"""';" "'?l" '%..,.?""""" Í.,",) "1 ( ".'i ..?"'.%.0"/..la"'/. Si.'
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6. Stanoviska vlastiiíků veřcjné dopravní a technické infrastmktury. na kterori je stavba
Zmella s?
V ILZlVanl
iiapojei'ia. př5'io?iená k oznáinení. pok?id to změiia
?ižíváiii síavb) vyžad?;je:
€ .isou připo?jeiia v dokladové části dokuineiitace. [1 samostatiiě
s uvedením příslušného vlastníka. č.j. a data vydáiii. a to na úseku:
[]elektrické energie
[lpl)iiti
Orozvodu iepla
[]Vod>.
gkaiializace

[lelektronickýcii komuiiíkací
[]dopravy
[]iialší

WPRAVENO DNE::

?r»úmu= i5 ?
'Q0pl3:
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Stavelin'í úřad

Domiiiikáiiská 2, 601 69 Brno
I)racoviště: il/íěnínskó 4, 601 92 Brno
CíSlo jednací:
K liocláiií:
Sl)ISC)l"a ziiac'ka:
0ln-ásrsi;ená úřední osoba:

MCBS/20 l 9/0 1697] 3/KOTŘ/I
MCBS/2019/0038049
32007MCBS/20 19/0038049

íiig. Miclial Kotyza. tel.: 542 526 414
Brno 14. 10.2019

AutoESA a.s., IČO 25627538, K ričilišti ] 70, 102 00 Pralia
Rízení o ziněně v účelu ?iz.íváiií stavby iiazvaiié: ,,Doěasná stavba Autobazai-u ÁutoESA

umístěná na rohu inic Opiištěná/Uhelná na pozemcích parc. ě. 816/5, 817/1, 817/4, 817/5,
818, 819/1, 819/2, 820/1, 820/2, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 826/1, 826/2, 826/3,
827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 828/2, 828/4, 828/5, k.ú. "I'i-iiitá, obec Brno, včetně přístřešku l)r0
parkování a kontrolu vozčx, pozeiiíek parc. ě. 823/1, k.ú. Trnitá, obec Brno"

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMIĚNĚ V ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY

Úřad iněstské části iněsta Bi'na, Briio-střed, Stavební úřad (dále jeii stavební úřad), jako stavební
úřad přísl?išný podle ust. § 13 oí?lst. 1 l)íSll]. C) zákona č. 1 83/2006 sb., o úzeinním pláiiování a
stavebním řádu (stavebiií zákon), sr platnéin zaiěiqí (dále jen stavební zákon), obdržel dne

05.03.2019 oznámení podané stavebiiíkein, ktei-ýin je společnost AutoESA a.s., IČO 25627538,
K ?ičilišti 170, 102 00 Pralia, jehož předinětein je ziněna v účelu ?ižívání stavby s názvem:
,,Dočasná stavba Autobazaru AutoESA un'iístěná na rolm rilic Opuštěná/Ulielná iia
liozeincícli parc. ě. 816/5, 817/1, 817/4, 817/5, 818, 819/1, 819/2, 820/1, 820/2, 823/1, 823/2,
823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 826/1, 826/2, 826/3, 827/1, 827/2, 827/3, 821/4, 828/2, 828/4, 828/5,
k.ú. Trnitá, ó'bec Briio, věetně přístřešku pro parkování a koiitrolu vozů, pozemek parc. č.
823/1, k.ú. Trnitá, obcc Brno".

Navrhovaná ziněna vužívání dočasné stavliy spočívá vprodlo?ržení doby .iejího trváiií
z pťivodního termínu ?ižívání do 31.05 .2019 iia nosiý terinín ?ižívání do 31.10.2021.

Stavební úřad podle ?ist. § 47 odst. 1 a E: 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád,
v platném znění (dále jen spt'ávní ř;íd) ve sinysl?í ust. § 127 odst. 4 stavetnílio zákona
OZllalllllJe zaJlajelll říZelll O Zllle'lle V ťlC'elll uZ'lValll SíaVl)3í'
a SOLlC'aSně

nařizu,je termín konáiií ústnílío jednání spojeného s ohledáním na inístě,
ktct'é se b?ide koiiat dne 08.1l.2019 (pátek) v 10:00 hodiii.

c..i. ň-IC:IIS/2m!)/0169713/KOTíí-í

Sll'.

J

Účastníci řízení a dotčei'ié oi'gcíiiy se sejdo?i před vst?ipem CIO atitobazai'?i AutoEsa a.s- z ?iiice
Uhelná v Brně.

Účastníci řízení jsou opráviiěni ve smysl?i rist. § 36 odst. ] správního řácťu iiavrhovat dčikazy,
čii'iit jiiié násirliy a vyjádřit v řízeiií své stanovisko do vydání rozhodnutí. Dotčené orgány moíiou
sdělit svá stanoviska roviiěž v této ?hčite.

Účastník řízení si inčiže dle tist. § 33 odst. ] SPI-ElvllíllO řádti zvolit zmocněiice. Zniocnění
k zasto?ipení se prokaz?ije píseinnou l)IIIOLI IllOCí. V téže věci nuoiže mít účastiiík řízeiií současiiě
po?ize ?jcdnolio zinociiěiice.

Účastníci řízeiií í:l jejicli zást?ipci mají sie smyslu ust. F: 38 odst. 1 správrrího řádu právo nahlížet
dO Sl)ISII. S pravenl IlallllZ'et dO SplSll Je SpOJellO práVO Clllíl Sl VYI:)ISY 2l l)I'aVO I?FI fO, ab7 Sl)raVlll
orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčei'ié ot'gány, příshišné kvycUn?í závaziiého
stanoyiska nebo vy.jádřeiií, které je podkladein rozhodniití správnílío orgámi, inají ve smyslu
?ist. S) 136 odst. 4 správnííio řád?i v souvislosti s probíhajícíin řízeníin prásro nalil.ížet do spis?i.
Po ukoiičeiií ústního jednái'ií budo?i shroinážděiiy všechiiy podklady l)l-O vydáiií i'ozlíodn?ití.
Stavební úřad podle ust. S, 36 odst. 3 správníl'io i'áí:I?i staiiovuje Il'iioit?i 5 di'rů, která počíi"iá běžet
dnen'í násleclujícím l)O dni konání ústního jednání. V této ?hčítě se inohou účastníci řízeiií vyjádřit
k podkladioim rozliodiuií. Po této ?hůtě vyí:lá stavební úřad rozhodruití sre věci.

Do podkladči i'ozliodnutí ?ze iialilédno?í iia stavebním úřarlě, Měnínská 4, 601 92 Brno. Úřední
diiy jsou pondělí a středa, 8.00-17.00 l'iodiii.

l)i'í.í«D íviĚSl'SKÉ ČÁSTI Ml"'STA BRiSlfí..
8RMI)-STÍ'lED
Síavebni úřací

DOmiťli!(áílSl<á 2, 60'í 6G) Bííl0
p«acovis{e: !iAeníiiska 4
26'l

Ol)l'aVllella Ill'ed'lll OSOba

Doruěí se
Stavebi'tík:

1. AutoES A a.s., K ?ičilišti 170, 102 00 Pral'ia

Účasmíci i'ízen.í dle ust. SS 27 odst. 2 spróvního Mdu:
2. Briiěiiské koinui"iikace a.s., Rem'iesk;í třída 787/ la, 639 00 Brno

3. Karlíii developmeiit II. s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Pi'aha
Na vědomí - dotěené orgány

4. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Ko?inicova 949/67, 60167 BnlO
Dále obdrží

5. evidence reklam a dočasiiýcli staveb (M'.KI)
6. Ol:)raVllella úře(:{lll OSOba
7.spis

Statutárnj másito Brrio
-ííaííí-íbaính mN%%a ařřlů

ř'lšstííiká část Elrrio-st

Domíríí'kánúá 2 601 69-Br'no

Dorue*no IO íl zois 13?23
rícasizessieszsyss

p,jlJOjl-Il l jlj?íÍ Íl l l l l

Karlín development íi. s.r.o.

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Ič: 28161980, DIČ: CZ28161980
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129696

laířad městské části města Brna
Brno - střed

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

K nikám Ing. Heleny škarohlídové
Dominikánská 2
601 69 Brno

V Praze dne 3. 11.2015

K č.j. MC BS/20 15/0 108410/šKAR
sp. zn. 3200/MCBS/2(N5/0098243

Včc: Žádost o dodatečné povoleni stavby autobazaru při ulici llhelná
Vážená paní inženýrko.

Žádáme tímto dle § l 29 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení předmětných staveb
specitikovaných s'e Vašem oznámení ze dne 12. října 2015 pod výše uvedeným číslem
jednacím resp. spisovou značkou.
Vynechání pozemkú 819 a 827 (jedná se o původní pozemky. pozemk> 819/1-2 a 827/l-3
vznikly následne jejich dělením) v územním rozhodnutí a stavebním pcwolení je evidemně
taormáíní chyba. Ve výkrcsové dokumentaci je vždy autobazar zakreslen jako kompaktní celek
a dotčené pozemk>' nejsou z něj vyjmuty. V kolaudačním rozhodnutí je již pozemek 819
uveden a v souhlasech se změnou s' užívání stavby z roku 2012 a 2014 jsou již ta.yativně
vyjmenován>' všechny pozemky dotčené stavbou autobazaru. Stavba je přitom od kolaudace
v roce 2006 užívána bez stavebních úprav, které by zvétšily plochu pozemků areálu. Máme
tedy za to. že jde pouze o zjevnou nesprávnost ve smyslu ž: 70 správního řádu.
Jsme připraveni k jednání o dalších nutných krocích. aby mohlo být dokončeno forrnální
napravení minulých chyb. které vedly k zahájení tohoto řízení.

Konečně bychom Vás chtěli iríormovat. že neudělujeme souhlas společnosti ParC ar s.r.o.. «č
25545043, se sídlem Pražákova 836/68, 639 00 Brno. aby v tomto řizení podala žádost o
dodatečné povolení stavby, neb naše společnost i nadále hodlá vystupovat v řízeních ohledně
uvedených nernovitgstí jako stavebník ve smyslu stavebního zákona.

Karlm development ll. s.r.o.
Ing. Radek Spurný
Jednatel

Kaílín development lí. s.r.o.

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Ič: 28161980, Dlč: CZ28161980
Zapsána v OR vedeném Městským soutíem v F'raze, oddíl C, vložka 129696
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O'dbor územt'ílio řízení a stavcbního řadu - Stavební úřad
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Domiiiikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měníiiská 4, 601 92 Brno
Číslo jediiací:

MCBS/201.5/01.42378/ŠKAR

K podáiíí:

Spisová značka:

(právněiiá úřední osoba:

MCBS/2015/0 125759
3700/MCBS/2015/0125759

Ing. Helena Škarolilídová, tel.: 542526427
Brno 10-12.2015

I(arlín development II. s.i-.o., IČ0 28161980, I)obřežní 620/3, 186 00 I)raba
Autobazai
' íimBrno
ístěiiý při ul. Uhelná na pozei-ncích par. čís. 819/1, 8 ]9/2, 827/1, 827/2, 827/3, k.ú.
Triiitá,
obec
OZNÁMENÍ

ZAI{ÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

I(arlín developinent II. s.r.o., IČ0 28161980, Pobřcžni 620/3, 186 00 Praha (dále jen

žadatel) diie 10. 1l .2015 podal žádost o dodatečné povolení stavby nazvané:

Aíitobazar umístěný při ul.k.ú.
UbelTi-iiitá,
ná na obec
pozemcícl
i par. ěís. 819/1, 819/2, 827/1, 827/2, 827/3,
Bri'io (clále jen stavba).
Uvedenýin dnein bylo zaliójeno řízení o dodatečiiéin povolení stavby a?itobazarii.

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebtn'ho řádu - Stavební
úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 sb.,
o úzen"ii"iím plánování a stavebním řádu (stavební zákoii), v platném znění (dále jen stavebi"ií
zákon), ozi'iamuje podle ust. S, 129 odst. ') a 3 a ?ist. S, 112 odst. l stavebiiího zákoíia zahájení
řízení
spojeiiéo sdodatečném
ohledáníin napovol
místěeníiiastavby
den a so?ičasně riařizuje k projednárí žádosti ústní jednái'ií
05.01.2016 (úterý) v 11:00 liodin,

se scluoizkou pozvaiiých sr aritobazarii u srýde?jív2,r aut při ul. Ulielná v Brne.

-gany a ucastníci řizeíu inOho?i Závazna stanovíska a naínitky, pOpřipade' í:h"ikazy
?inalDOtčene
pillaízettnit donejoipodkl
pozdějadčii přirozhodmi
ústníin jetídnání,
ji iak k nin'i neb?ide přihlédnuto. Účastníci řízeiií rínohou
(Úřad iněstské části i'něsta Briia, Brno-střed, Odbor územního
i'ízení a stavebnílio řád?i - Stavební úřad, úředí'í dny: Po a St 8 - ] 7).

Účastník řízení inůže podle cist. 8, 114 odst. 1 stavebnílio zákona uplatnit i áinitky proti

projektové dok?iineiitaci, zpioisobu provádéní a i?sžísrásií stavby nebo požadavkčiin dotčených
ot'gánů, pokud je ji ni pi'íi-i-ío dotčeno jeho vlastnické prásro nebo prásro založené sinlouvou
pi'stavbě.
'ovést Účastník
stavbu nebo
opatření
ávoi odpovídaj
ící věcnému
í'iebo
řízení-ve
svýchneboi áinpiit-kácl
uvede skutečnosti
, ktei'břei
é zaklnenuád;3jk ípozemku
-jei o postavení

(Š.j. MCBS/a)015/0142378/ŠKAR

Slr. 2

jako účasí:iiíka i"ízení, a dioivody podáiií námitek', k iiáinitkám, ktei'é překi-ačují ?ivedený rozsah, se
nepřiblízí. K námitkáin účasti'iíkči řízení, které byly nelio molily být uplatněny při územníi'iq
řízení, pi'i pořizování i'egulačního plámi nebo při vydání úzeinního opatření o stavební uzávěře
anebo územiiího opatření o asanaci úzeiní, se podle i?ist. 8., 114 odst. 2 stavebiiího zákona
nepřilílíží.
Poveřený zaměstnaiiec stavebnílio úřadu je podle ?ist. § 172 odst. l stavebiílio zákoiia oprávněn
při Plllěllí úkolči vst?ipovat na cizí pozeinky, stavby a do staveb s vědoiním jejich vlastníkči při
zjišt'ování st:ivu stavby a pozei'iqk?i iiebo opatřován?í dčikazči a dalšíc)i podkladíoí pro vydái'ií
správn?ílio rozhodimtí nebo opatření.
Stavebiií úřad mčiže podle ust. § 173 odst. 1 stavebního zákona ?iložit pořádkovo?i pokutu do
50 000 Kč tom?i, kdo závažiiým zpčisobem ztěžuje postup si řízení anebo plněiií úkolči podle ust.
§ 172 odst. 1 stavel»i'íl'io zákona tím, že zneinožň?ije oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svčij pozeinek nebo stavb?i.
Nechá-li se některý z účastníkioi zast?ipovat, předloží jelio zástupce písemiio?i plnori moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povineii předložit na výzvu oprávněné úředíií osoby prčikaz
totožnosti. PrCikazem totožnosti se rozuiní doklad; kte.rý je veřejiiou listino?i, v iiěmž je rrvedeno
jinéno a příjmeiií, dat?im nai-ozeiií a inísto trvalélio pobyt?i, popřípadě bydliště inimo úzeiní

České rep?ibliky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě ?iiný údaj ?iinožňuj.ící spi-ávníi'iui orgánu
identifikovat osob?i, která doklad předkládá, jako jeho opi-ávněného drz.itele.
Každý, kdo čiiií úkoi'iy jinénem pi-ávnické osoby, n'iusí prokázat své oprávnění. V téže věci inčiže
za práviiickou osobu so?ičasiiě činit úkony jen jedna osoba.
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Doručí se

Úěastníci řízei'ií
Stavebník a vlastník pozemku
1. Karlín development II. s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha zastoupený
Vlastník pozemku
2. Brněnské koinuiiikace a.s., Reiiiieská třfda 787/la, 639 00 Brno zastoupené společností
Karlín developn'ient IL s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Pralia
Na vědomí

3. ParCar s.r.o., Pražákova 836/68, 639 00 Brno

Dotěené orgány
3. Magistrát města Bi-iia, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Ko?inicova
949/67, 601 67 Brno
Dále oMrží

4. oprávněná úřední osoba
5. spis
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