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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 03.07.2020
Vážená paní

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 03.07.2020 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“).
Vaše žádost byla dne 10.07.2020 doplněna o veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního
zákona a následně byla jako taková ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí rozhodnutí
č. 3200/MCBS/2019/0111230.

ve věci stavebního povolení

K Vaší žádosti sdělujeme, že k podání č. 3200/MCBS/2019/0111230 bylo dne 19.08.2019 vydáno
stavební povolení, č. j. MCBS/2019/0134930/KALJ, jež Vám zasíláme v příloze. Informace
poskytujeme bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
Požadované 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:
 stavební povolení ze dne 19.08.2019, č. j. MCBS/2019/0134930/KALJ (4 strany)
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Royal party servis Sl)Ol. S r.o., IČ0 63488817, Hlinky
ky131/60, 603 00 BIIIO v zastoupení na
IČ 04222750, Klucliova 366/48, 634 00
základě pli'ié moci společi"iostí KOGAA studio s.r.o., IČO
Brno

Stavební řízení pro stavbu nazvano?i ,,Rekoiistrukce objektu Hlinky 60, č.l). 131, pozemek
par.čís. 577, k.ú. Staré Bi-no, obec Brno"

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části iněsta Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jeii stavebiií úřad), příslrišiíý
podle ust. ':? 13 odst. 1 písin. c) zákona č. 183/2006 sb., o úzei'rmíi'n plái"iováiií a stavebi-ííin řádu
(stavební zákon), v platném Zllěllí (dále jen stavební zákon), projednal žádost stavebníka, kterýi"ií
je společiiost Royal party servis spol.- s r.o., 'Č0 63488817, Hlinky
ky 131/60, 603 00 Bi'iio
v zasto?il:íeiií na základě plné inoci společností KOGAA studio s.r.o., IČ
IČO 04222750, Klucliova

366/48, 634 00 Brno, o stavebiií povoleiií pro změi'iu dokončeiié stavby stavebiiími úpravami
s názvein: ,Rekonstrukce objektu Hlinky 60, č.l). 131, pozemek par.čís. 577, k.ú. Staré Brno,
obec Brno", s dotčenýini orgány a se znán'iýini účastiúy řízení.
Po přezkoui'nání žádosti podle rist. § 111 stavebiiího zákona stavebiií úřad rozhodl takto:
ziněiia dokončené stavby stavebníini úpravaii"ii s názvem:
,,Rekonstrukce objekt?i Hlinky 60, ě.l). 131, pozei'iiek par.ěís. 577, k.ú. Staré Brno,
obec Bri'io"

se podle ?ist. § 115 odst. 1 stavebiiíl"io zákona
povolu,ie
stavebiiíkovi, kterýin je

Royal party servis spol. s r.o., IČ0 6348881'7, Hlinky 131/60, 603 00 Brno.
Druli a účel povolovaiié sícwb?y.'
Jedná se O Zlllěllll dokončené stavby spočívající ve stavebních úpravácli pro koinpletiií
rekonstr?ikci výše uvedeného ob?jektri včetně výiněny střeši'íí ki'ytiiiy, zatepleiií a kompletní
výiněny rozvodťi. V současné době se objekt využívá jako polyfrinkční, kombirmjící ubytovací
zařízení si'iuiltifunkči"+íini prostory a případiiýini dalšíini doplňkovými funkceini, ktei'é se
stavebníini úpravami iieb?idoíi iněiíit. Objekt 11121 jedi'io podzeinní a tři nadzemní podlaží. Hlaviií
nosiiý systém zčistane zachován, dojde po?ize k jelio zesílení si některýcli inístecli, konstrukčně
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bude krov dle potřeby opraven ne'ao lokálně vyn'iěi'iěi-i, stávající tepelná izolace a střešní krytina
budou nal'írazeny novými, budori vyineněny iiebo repasovány okiia a vchodové dveře. b?idou
provedeny dispozičiií ziněny ?iviiitř objekt?i.
Pro pi'ovedení stavb.y se stanoví tyto poclmínk>í.'

1. Stavba bude provedena v souladu s předložeiio?i projektovou dokumentací, která byla
ověřena stavebníin úřadem. Případné ziněny iiesíní být prováděny bez předcliozího
povoleiií stavebním úřadem.
7

Stavba bude prováděi'ia stavebníin podiiikatelein (zhotovitelein stavby).

3.

Před zahájením stavebních prací oznamte stavebiiíinu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavlxi provádět.

4.

Před zahájením stavby stavebník uinístí iia viditelném místě ?i vsthipu i'ia staveiiiště
štíteko povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponecl'iá jej tam do dokoiičení

5.

Během stavby dodržte volný průjezd pro požáriií, saiiitní a poliotovostní vozidla.
Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálein, zabezpečte možnost plynulého
odvozu odpadkíoí. Při prováděiií stavby je i'uitno dodržovat předpisy, týkající se

stavby.

bezpečnosti práce, tecl'ínických zařízeiií a dbát o ocliranu zdraví osob na stavei"iišti i osob
iiepatřících ke stavbě.
6.

7.

8.

V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 sb., o oclnaně
veřejného zdraví, v platném ziiění - díl6 ust. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/201 ] sb., o
ochraně zdraví před nepříznivýini účinky hluku a vibrací.
Zhotovitel stavby je povineii porižít jen srýrobky a materiály, které inají takové vlastnosti,
aby po dobu existeiice stavby byla při běžné údi-žbě zaručena požadoyaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochraiia zdraví a

životního prostředí, bezpečiiost při uzívání, ocl'u'ana proti hlukri a úspora energie.
Doklady o ověření požadovaných vlastiiostf použitýcli výrobků je povinen stavebník
předložit nejpozději k závěrečné koiitrolní prohlídce stavby.
Při stavebních pracích je třeba post?ipovat dle nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližšícli
požadavcích na bezpečnost a ochraim zdraví při práci na pracovištích s iiebezpečíin pádri
z vý'sks,r nebo do hloubky a nařízeiií vlády č. 591/2006 sb., o bližších miniinálních
požadavcích iia bezpečiiost a ochraiiu zdraví při práci na staveiiištích.

9. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí
techi'iického vybaveiií.

10. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiál?i, bude požádáno
předem o souhlas přísluši'iý siliiiční správní orgán.
11. Při provádění stavebních prací a s tím související skládce stavebního materiál?i, bude

dbáno na dodržeiií oclnany veřejiié zeleiiě. V případě, že bude nezbytné vy?ižít veřejnou
zeleň ke skládce materiálu, bude použito všech dostupiiých prostředků tak, aby
nedocházelo k jejíinu poškozováiií.

12. Dopraviií řešení akce včetně ?ižití přecliodnélio dopravního značení bude předem

projednáno, odsohililaseiio DI MŘ P Brno a stanoveiio příslrišiqýin siliiičníin správiiím
úřaden"i při jednání o zvláštním užívání kon'iunikace.

13. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu ?ivedené ve stanovisku Odboru životnílio
prostředí Magistrátu města Bi-na č. j. MMB/016558 l/2019/PK ze di"ie 17.05.2019:
okamžité kropení vzniklých prašných ploch v době si?ichélio a větrného počasí
pravidelná kontrola čistoty dotčených přileblých komui"iikací a chodníkči a v případě
způsobeného ziíečištění jejich okamžitá očista

skladování sypkých a lelikých stavebních inateriálioi na vylírazených inístecli tak, aby
nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivein větni
při přepi'avě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy
zajištěiíí konstrukce kolem stavby před roznosein materiálu do okolního prostředí
řezání stavebních inateriálů výhradně pomocí řezaček s vodní cloiiou, případné důkladiié
kropení řezaných inateriálťi

č.3. MCBS/201!)/Ol 34930/K.ALJ

S[l'. p

porižíváiif vozidel a stavebních strojči, které spiňrijí einisní iiorinu EURO III a vyšší
14. Zhotovitel stavby je povineii vést na stavbě stavebiií denik.
15. Stavba, stavebiií práce budou dokončeny sr teriníi'iu do dvou let od- nabytí l:írávní moci
tohoto rozliodi'mtí

16. Stavebník je poviiieii si souladri s ?ist. § 152 odst. 3 písn"i. d) stavebiiího zákona oíilásit
stavebníi'ini úřad?i fáze výstavby dle pláiui koiitroliiích prohlídek stavby, který je l)řílOllOLl
č. 7 přílohy č. 6 části B žádosti o vydáiií společného úzeii'iníl'io rozliodnutí a stavebního
povolení vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobiiější úpravě úzeinního rozhodování,
územiiíbo opatřeiií a stavebi"iího řádu, sr plati'iéin Zllěllí.
17. Stavbri lze užívat jen na základě kolaudačního soulilasu. Po dokončení stavby a spliiění
podmíiiek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s ?ist. § 122 stavebi"iílio
zákona o vydání kola?idačnílio soul"ilasu iia předepsaném forimiláři dle přílohy č. 12 část A a část B vylilášky č. 503/2006 sb., o podrobiiější úpravě územnílio rozhodování,
územního opatření a stavebi'u'lio řádu, v platiiéin znění.

Účastník řízení stanovený 'podle rist. § 27 odst. l písin. zák. č. 500/2004 sb., správní řád, v
plati'iéin zněiií, je společiiost Royal party servis spol. s r.o., IČ0 634888]7, I-Ilinky 131 /60, 603
00 Bl'llO?

Odůvodnění

Dne 02.07.20l9 podal stavebník, kterým je společiiost Royal party servis spol. s r.o., IČO
634888]7, Hliiiky 131/60, 603 00 Brno v zastoupeiií na základě pli'ié inoci společností KOGAA

studio s.r.o., IČO 04222750, Klucliova 366/48, 634 00 Briio, žádost o vydáiií stavebmího
povoleiií. Stavební úřad opatřením ze dne 02.08.2019 č. j. MCBS/2019/0129355/KALJ oznámil
zahájení řízeiií všein účastiiíkůin řízení a dotčenýin orgánůi'ií a poučil je o možnosti podání
náinitek a zároveň upustil od ústního jednání. V oznámeiií o zaliájeiií řízení rovněž účastníky
řízení po?ičil o možnosti vyjádřit se k podkladťim řízei'ií. Náinitky účastníků 'rízesií iiebyly v
řízení uplatněny.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v so?iladu s ust. § 109 stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastiiíkťi stavebiiího řízení dospěl stavební úřad k závěíu, že v danéi'n případě toto
práviií postavení l»říslriší podle ust. § 109 písm. a) stavebníkovi a zároveň dle ust. S, 109 písn-i. b)
vlastiůovi stavby, iia níz má být změna provedeiia a zároveň dle rist. § 109 písin. c) vlastiiíkovi
pozemk?i, na kteréin má být stavba prováděiia, rnůže-li být jeho vlastnické právo k pozeinku

l»rováděiiíin stavby příino dotčeno, tj.- společnost Royal paity -servis spol. s r.o-., IČ0 63488817,
Hliiiky 131/60, 603 00 Brno.
Dle ?ist. 'g 4 odst. 2 stavebnílio zákoi"ia rozhodoval stavebiií úřad v so?iladu s vyjádřeníin
astanovisky dotčenýcli orgánů. I-Iasičský zácl'iraniiý sbor Jil-iomoravského kraje, Krajská
liygieiiická stanice a Odbor pan"iátkové péče Magistrát?i iněsta Brna vydali souhlasná závaziiá
stanoviska, Odbor žiyotiůo prostředí Magistrát?i iněsta Brna vydal souhlasné závazné
stanovisko s podii"iínkami, které jso?i zal'u'i'uity do podinínek stavebního povolení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky staiiovené vyhláškori č. 268/2009 Sb. o technickýcli
požadavcích na stavby, v platnéin znění. Stavební úřad v pt'ovedenéin stavebním řízení
přezko?unal předloženou žádost stavebníka z )iledisek uvedených sr ust. § 11l odst. 1 a 2
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že riskutečněiiím
stavby iiebudori ol'iroženy zájmy chráněiié stavebníin zákonem, předpisy vydanými kjeho
provedeiií a zvláštníini p+'áviiíini předpisy. Stavebiií úřad v príoiběhu řízení iieshledal clůvody,
ktet'é by bríínily povole+ií stavby, a proto rozl'iodl tak, jak ?je íivedeno ve výrokii rozíiodimtí.
Stavba nesiní být zahájena, dokud stavební povolení nenab?ide právní moci. Stavební povoiení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zah;jjena do 2 let ode diie, kdy nabylo práviií moci.
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Poučení

Proti toirruto rozliodmití mohou podat účastníci řízení podle rist. § 81 odst. ] správního řádu
odvoláiií do 15 dnčí ode dne jel'io doručeiií k Odboi-u úzeinního a stavebního řízení Magistrátu

iněsta Brna, Malii'iovského iiáiněstí 3, 601 67 Brno, poíiáníin učiiiěnýin prostřednictvím úřaď?i
iněstské části i'něsta Brna, Brno-střed, Stavebiiího úřad?i, Doíninikáiiská 2, pracoviště Měníiiská
4, 601 92 Briio. Rozhodnutí je oznáineiio účastníkůin doi'učeníin stejnopisu píseinnélio
vyhotovení do vlastnícli r?ikou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhčita pro podání odvolání začíná běžet dnem následr4jícím po doručení l:ííseiniiého vyhotovení
rozbodnutí, nebo iiejpozději po ?il:ílynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a riložeiié
rozl'iodnutí připraveno k vyzvedimtí nebo doručeiio do datové scliráiiky. Odvolání n"iusí inít
nálíAitosti podle ?ist. § 82 odst. 2 správního řádu a rruisí být podáno v potřebném počtu
stejiiopisči tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jedeii zíoístal správnín'íu orgántí. Včas
podané a příp?istné odvolání proti toinuto rozhodimtí iná podle ust. S? 85 odst. 1 správního řádu
odkladiiý účinek.

Ing. Mína Hlávková
vedoucí

Stavebiifl'ío úřad?i

}}.Z. íiig. Helena Škarolilídová

"" ': o:e""I)"'k3:Oa:)"&'a, "i
Správní poplatek byl vyměřeii podle po]ožky č. 18 bod?i 1. písm. f) zákona č. 634/2004 sb.,
o správiiícli poplatcích, v p]latiiéin Zllěllí, ve výši 5000,- Kč (polovina sazby příshišného poplatku
- ziněna dokoiičeiié stavby)

Přílolíy pro stavebníka
lx ověřená projektová dokuinentace
štítek "Stavba povoleiia"

Doruěí se
Stavebník

Royal party servis spol. s r.o., Hliiiky 131/60, 603 00 Brno v zastotípení:
1.KOGÁÁ st?idio s.r.o., Klucbova 366/48, 634 00 Briio

Dotěeiié orgány

2.Hasičský záchranný sbor Jihon'ioravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
3.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Bi-no
4.Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského iiáiněstí 624/3, 601 67
5.Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dále obdrží

6.právrík, zde
7.oprávněná úřední osoba
8.spis

Bri'io

