Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2020/0107842/PAZU
Spisová značka: 2010/MCBS/2020/0106534/2
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 14.07.2020
Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z. s.
Preslova 50
602 00 Brno
osmc@email.cz
Poskytnutí informací k žádosti ze dne 12.07.2020
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 12.07.2020 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve Vaší žádosti jste požadovali poskytnutí „scanu Oznámení o zahájení Společného územního a
stavebního řízení pro stavbu nazvanou „Stavební úprava a nástavba BD Havlíčkova 1“, stavba
č. p. 114, pozemek parc. čís. 942, 941, k. ú. Stránice, obec Brno“.
Vámi požadovaná oznámení 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:
 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ze dne 26.06.2020,
č. j. MCBS/2020/0100546/VILD (3 strany)
 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ze dne 23.03.2020,
č. j. MCBS/2020/0046939/VILD (3 strany)
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St;ivebnÍ Úřím
l)ííiíiinik:ínslí;í 2. (íl) l 69 131'lln

Pr;ící»viště: Měiíínsk;í 4, 601 92 Hrim
Císlo ,jetlnací:
K podhinÍ:
Spisov,í zií,n:k+i:
0ln'íivněn;í úřc<Iní nsí+liíí:

M(".BS/2020/0101)5=ló/V!Ll.)
MC.))S/a)Ol')/0185783

3200/MCI3S/20í9/0185783

liig. l)anica Vilímkov:í. tcl?: 5al ů5')641 I
Bi-no 26.06.2020

Wl?.al"A(-y INVEST a.s., )-Iliiiky 135/08. 603 00 Bi'no

Spolecne tizcíni'ií a stiivebi'ií řízeni pí'o slavbu iíiízv:íiiou ,,Sí«ivel:+ní ?ipi';iva :1 i'rais(avba Bl)
í-lavlíčkova l ". stavbíi č. 1:». I lzl. pozcinck pai'c. čís. 942. 94], k. ú. Stráiiicc. oLicc Bi'iio
OZNÁMENí
O ZAI-IÁ.]ENÍ Sl)Ol,EČNÉHO ÚZEMNÍHO A ST,1 VEBNÍI?O ŘÍZENÍ

]?]řad iněstské čásíi měsi;i T3i'na. Bi-iio-střccl, St;»vcbní úř;id (d.,'i'le jcn stíivcbní úřad), příshišii5í
lxxlle ust. 5: 13 odst. l I)íSm. C) zákona č. ] 83/2006 sb., o úzcinním lilái'iov;au'ií a siavebníin řáclu
(stavební zákon), v phílnéín zííěníl' (dálc jcii s(avebiií zákon), obck'žel dne illl.20l9 žádost

stavebníka, klei-ým je WETAG INVIESI-;i.s., íČ 03567541, Illinky 135/68, 603 00 Bl'll('),
zasto?ipeiiélío iia základě l?ílné inoci spolcčností mclici- nla s.i'-o . íČ O6'-)36431, Hliiiky 135/(i8.
603 00 Bl-Ilo. o vyíhíiií slxilečného povolení iia stavliu s i'íózvein:

,,Stavební úprava a nástavba BD l-?avlíčkova 1': st;ivba č. l). ] 14, pozemek
pai'c. čís. 942, 941, k. ú. Stránice, obcc Briio.

Pi'eciiyrěteiii řízeiií je ziněiia ílokoiičené stavby č. l). ] 14 iia poz.cmkíi liai'c. čís 94', k. ú. Stiaáiiice,
obcc Bt'í"íO stavebnímí Lípl'avallll a ni'ísl;ivbí?ui.

St;ív;4jící koíistí'íikce slřechy I?íude oí:lsíi'ai'ičiia. Nad ol"iytnnii čáslí 3? ii;idzeinního podlaží (NP)
Irude pi-oveciena nústavba ztistí'ešeiia plochými střccliami vC (I?IOLI výškovýcli úi-oviiícli: vyšší,
l:ířiléhající k oL>jcklri Ihivlíčkova 3, slavbě č. l). 116, k. ú. Sti'iíí'iicc? oliec Bi'no s výškou atiky
+7,4 1 l (úí'ovcň +0,00 ?je úi'oveň podlahy 3.NI)) 21 zbylá niž.ší S výško?i iitiky +l,00 l . Střeclia nad
(lOmOVllílll scl'iodištčm bude pi'ovedena v liCivodiiín'í tv;nii jakn pulLcwá. l)('l i-e;ilizaci b?icie mít
objekl nqjvyšší výškti oCl úmvně tei-éi'na cc:i 14,30 in. N;ístavbii pCiclorysně přcsalmjc 3.Nl). Max.
přesah je 520 inin. Nově vytvoí'ený pi'osíoi' 4.NP b?icie využ.íváii k li'vaíéimi byc!Ieiií- Vznikne liyl
',ů+kk S (IVema tClažlSřllllí.

V í'úínci slavební<:h úprav bíiíle pi'í.ívedena iipi'avii dispozicc stáv;4jícílio bytu vc 3.NP, úpi'ava
koiníiuoi. iiahi';izení sti'oli?i n:iíl 3 .Nl) IloVoLl sirc'»):iiií konstiaukcí a i'ozšířci'íí' stávajícího l'ialkoi'iti.
Olia l')YIY b?iďou mít zajišténoti pi'íl'íi'avri tcplé ?ižitkové ll(1(IY a vyt;ipěyií vlastiiími plynovýini
kondenzačníini knlli s ciclvodein spalíi'i naí:I síí'ccliti. Nové leclinické inz.vo<Iv a zíiřízení budou
íiapojcny iia shaiv;íjící clomoviií l'oZV(í(l:Y.

C'.?. S'R. 'iiS/.'D.-'l)/lil !1! 15.i :'») %?'li ,i í

?-l(. -"

I)iiem lio?láiií ž-íícltísli liyltí ;x;íhá?jciíu sliolcčih' íi;ícmiíi a >líívchní říx.ciii'. Slaí chín t'íř;ícl l:ío<Ilc LISI
:§ 94m O(ISI. I sl:it;:hnilití x.:ík*íiiii

oy.nirntijc zahújcní spolcěnélm íizcniníliu íí stzivclmího říy.ení,
;i jclii<c+;'. 3scíti mLl dííhřc y.míini píiinči-y sl;ivci'iíšlé il ž:ňdost posl<yhije tlosíatcčný podkiaíl l)l'll
ptísou'xcní si;ivcl'iiiílio y.;ii'něi-ti a htaiím'ci'í pntliníiick k .)cho pi'ov,iclčiií. sííivchní taiř;ícl ve sinyshi
§ 9!Im o(ISL. 3 stavcliníl'io zákoi'i.í

tipouští oíl ohlcd;iní íia ii'íístč: ots t-istního jctlíiííní.
I)otčené oi'gúi'iy molioti ssií'i zí:ivaznc'i SlallnviSk:l a účiisiiííci řízcní ssrč iiíiinitky típlatnil do 15 diií'i
od doí'učciií tohoto ozxisirneiií, liíi;ik k iíiin nct»utlc dlc tist. § ')zlm o(ISI. 3 síaveliiiílio z.ákoiia
přililéí:Iimlo Osnba, ktci';í jc účastiiíkcin ffzcní lxxlle ': 94k písin. c) a» c) staveliního zákona,
mťižc tiplatňoviil iiámitky pi'o[i pi'ojerln,aiv:íi'n5ií'iti siavcl-+iiíinti zí'íiněi-ti, dokumcmíici, ;ípůscítni

pi'ovútlěiií a tižísrání stavcbiiíhc'í :x.:-imčrti nebci l:ítižadavkčiin dotče.ných org;-íníoí. pokuí-I jiíni íní:í'žc
být přímo dotčeiio jclic+ íilastiiické i'iebo jinč věciié I)I z'ivo k pozemkti nel'»o stavLiě. Obcc uplatiitíje
ve spolcčném taizeinním a stavcbnín'i říz.ení iií'iini(ky k oclii'aiiě zíijimoi obce a zújmči občaiiťi «ilice.
Učastiiík řízciíí ve svýcli níaimitkcicl'i uvecle skiiíečiiosti. ktei-é zakhídí4jí ?jeho postavení jako
íičastiíka říy.ení. a dčivody po<l;íiii' iiiimilck. K ii;íií"iííkúin, ktci'é nespiřnijí íivcdcné po:žadavky, se
nepřiíilíží. K závaziiýii'í staiioviskčim a ní'íinitkúin k včccm, o ktei'ýcli bylo iazhodmito při vyílání
ú;<.enmě pláiiovací dokuineiitiice. SC iicpřihlíží-

l':)častník řízení si mii;že dle tist. =§ 33 (')(ISI. I s)iróvní)io ř;-tí:I?i z.volil zn"iociiěnce. Zmocněiií
k zcistoupeiií sc 1ii'okazuje píseiniitíii )ili'ioti rní>cť. V tí5:že věci mCižc mít účastiiík řízcííí soí?íčasíiě
pouzejediiol'ií'+ zn-iíiciiěiicc.

ťĎa'Ci!SÍIII'-'l řÍ/.tůlÍ il ?Íl::.Í"('I! /;j';II?IB:í IliřlJí Ve ';I?IYSÍI? LISI. ':' 3S l)(l'St. l I%pl?-IVlllÍl'l() řžl(j'Ll pl?'lVU IlaÍl'll/'.el
(10 Sl)1511. S l)l'21Vell'l iialiliz-e( do Sl)ISLI JtC SpOJellO ]')l-21VO (;}llll Sl l'ýl')IS)' ;l l)l'ž'lVO 1l21 tO, 2lb'l Sl)l'ž'll'lll
orgcín pořídil kopie. spis?i iicbo jciio číísti. ])otčeiié oíagany, pí'íshíšné í< vydání zíívazného
StalloviSka, ncbo vyjádřeií, kíei-é .ie pcxlkladein i'ozhodiitití spaavnílio oi'gúi'iu, mají ve sínyslu ust.
§ 136 odst. 4 správnílío řúd?i sr sotiviSíosti s pi'ciliíha?jícím řízciiím právo na!ilfže? do spisti.

Stavcbiií úřad l)o(IIC tist. !:? 36 0(ISI. 3 spi'íivního ř;ícl?i stanovuje Ilií'ítu 7 dnů, kteíá počíná běžet
ncle diic následujícího po skniičení !ličily podle L?SI . § !)4in odsl. 3 stavebíiíl-it'í zákona. V (éto Ihčitě
sc inolioci účastníci řízení vyj;'idřil k podkladťim i'ozlioclnutí. Po íéto Il'n'i}ě vyd;í staveťií'íí úřad
i'ozhodnrilí ve včci.

I)o podkladči íoy.liodmití Ize iialiiédnou{ xia síavcbiiím úřadě, Měnínská 4, 601 92 Brno. IJředííí
dny ?jstxi l)Oll(Ičlí a středa, 8.CK')- 17 00 liodiii.

..,,..i ívií-srs+«É čAsíi xiěsTh eí:íívx
BRNO-STÉIED
S!avebnl úřad
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13.
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22.
Na vědomí

l)otčcné orgány

23 Hasičský záchi'iiiiný sboi .)íl'iomoi'avskéliri krajc, Ki-ii3ské ředileislví. Odboi' l?íi'cveiicc,
.Štefáiiikova l03/32, 602 00 Bi-no

24. Ki'ajská hygienická st;inice Jií'iomoíavskél'+o krajc se sídlein sr 13íllě, .leřábkova l 847/4,
60200 Bl-Ilo
75,
J6.

Magisíi'át mčsta Bi-na, Odboi' ):+ai'náikové péče, Malinovskélío n;ir,15Stí 6a)4/3, 601 67 Brno
Magisti'át iněsta Bi'na, Odboi- úzeinního pláiiováiií a i-oy.voje, Kounicova 949/61, (iOl 67
Briio

27. Magisti-át města Br»s=r, Odboi' žísíotníbo prostřcdí, Koimicova 949/67, 601 07 Brno
l)ále obdrží

28. oprávi'iěná taiřediií osoba
29. spis
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S(avelmí úřad

Domiiiikáiiská 2, 601 69 }šriio
Pi-acoi'iště: ňlěnínská 4, 601 92 Briio

Císlo jednací:
K poíláiií:
S'píS()VÁI ZllaCl(a:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2(')20/0046939/VíLD
MCBS}2019/Ol85'í83

3200/»1CBS/2019/0185783

Ing. L')anica Vilímkovíí- tel.. 5.4252641 l
Bi-iio 2.'i.03.202(')

}VETAG íNVEST ;s.s.. Hliiiky l 35/68. 603 00 Bl'll(')

S'polecíié ?"í;í.eínní" a slavehnía í'izciii pro st:tyah?í iiazviu'íou ,.St:tvcbní upr<sv;s ;s íiast;svb;s BD
Havlíčkova l ", stavba č. p. ] 14. pcizeínek p;ii'c. čís. 942, 941 . k. ú. Stiaíínice. obec Bl-Ilo

OZNAMENI

O ZAHÁ,JENÍ SPOI,EČNÉHO ÚZEMNÍHO -=t STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Úřad městské čústi města Bi-iiii. Briio-sířecl. Stavcbní úřad (cUlc jcii stavcbní úřad). příslušiiý
podlc ?ist. § 13 oclst. ] písín. c) ziíkona č. l 83/2006 sb.. o územiiíin pLúiic-»vúiií a slavebním řaí:I?i
(stavební zákon), v platnén'i znění (d;.ile jen stavební zákon), obdržel dne Il.ll.20l9 žádost

stavebiiíka. ktei-ýin j-e WETAG INVEST- a.s.. IČ 0356754]. Hli+iky 135/68. 603 00 Brno.
zastoripeiiél'io im základě plné mocí společnoslí aieliei' nlii S.l-.o.. IČ 0603643 I . Hliiiky l 35/68.
60.3 00 Bi'iio, í:í vydání společiiého poíolcní iia stavlxi S i"ázvcin:
,,Stavcbní úlir;av;í a nástavlm BD H;ivlíčkova 1': staiaba č, l). 114, pozcn'ick
parc. ěís. 942, 941, k, ú. Stránice, obcc Brno.
Předmětei»r i'í=ení je změna dok<-íiičcné stavby č. p. 114 na pozcmktí parc. čís. 942. k. ú. Str;íiiicc.
obcc Bi'iio stavcbními úpravami a iiástiivbou.

Stávající koiisti'?ikce střechy liucle odsti'aněiia. Nad obyti'iou častí 3. nadzcmiiflio podlaží (NP)
bude pi'ovedeiia nást;ivba y.astřešeiia plochými střecliami vc dvou výškovýcli úrosrtíích: srf,ší.
1iřilélmjící k objckm I-?avlíčkova 3. st;ivtíě č. p 116. k. ú. Sli-úiiice. obcc Bi'i'io S výstciu aliky
+7.41 l (úmveň +0,00 .ie úrosreň podlaliy 3.NP) a zbylá nižší s výškou atiky +7,00 1. Střcclia iiaí?l
ck:ímovním schoclištěn'i bucle pí'ovedeiia sr původním tvai'ti jako priltov:í. Po i'ealízaci bucle inít
objckt iiejvyšší výšku od úi'oviiě tei'éiiu cca 14,30 in. Nástiivba půdorysi'iě přesaliuje 3.NP. M=ix.
přesiih ?je 520 inm. Nově vytvořený proStor 4.NP b?ide využíván k trvaléiím bydlcní. Vznikiie byt
3+kk s dvěina terasami.

V rúmci stiivebních úpriiv bude prosredents úpi'ava dispozice slávajícího bytu vc 3.NP. úpi'ava
komíníoi. nahrazení stí'op?i nad 3.NP iiovou sti'opiií koiisti'ukcí a rozšíření stavajícílio balkonu.
Oba b>rty budo?i mít zajištěno?i příprav?i teplé užitkové vody ci vytápeiií vlastními plyiiovýini
koiidenzačními kotli S odvodem spciliii iiiid střecli?i. Ncivé technícké iaozvody a zařízeiií budo?i
Ilal)Qlell)' Ilžl S(aVaJlCla dOmOVlll R')Z'l'O(J/.

. - ?"l

c'..i. SIC. HS/21.1 21)/l)l)4ó93 !),' S" Il?. I)

xll. =

Diiem podání žádosti bylo zahújcno spolcčni5 úzcníní a slaí ebiií říí.cní. Síiischní úřiíd lx'idlc tist.
§ 94m odst. l stavebiiílio zákona

oznainu,jc zaliájcní společnélio územiiího :s staveLinílio řízciií,
a jeliko;ž ?jsou m?i doliřc xiiiíiny point'ry stavenište a žádost poskyíuje dostatcčný poclk]ad pro
posouzení stavebiiílic'i zúměi'u íl stanovení podmínck k jclio liiaoí iideiií. s(avební úřad ve sin>slu
§ 04m odsl. 3 slavet+rílio zúkoiia

upouští od oliledaní i'ia míslě a ústního ,jednání.
Dotčeiií5 cirg;ii'iy inohou '<vú zús'az.mi stai'ioviska a účastiííci řízcní ss'é núinitky ?iplmiiii do 15 diiů
od doruěcní tohoto oznámení, ?jinak k iiim ncb?ide dle rist. 'Q 94m odst. .'í stavcbníl'ní z;íkona
přihlédimto. Osoba, ktei'ú je účastiíkem řízení podle ':3 94k písm. c) až e) stavebnílio zákona.
mťiže upíatňovat iiúii'íitky liroti pi'ojcclnávanéimi stavebnímu zúměi'u. <lokumciitací, zpťisobu
provííílění a užívárí stavebního záměru nebo požadavkí"im ílotčených org;íiu'i, pok?id jimi mčiže
hýt Přím(1 dotčeian'» jelio vlasniické iielio jiiié věcnč pr;Ssro k pozemku iiebo stiivbě. Oliec uplatňíijc
s:c společi'iém úzciniiíin a stavcbiiíin řízeiií n;ímitky k ocliriiiíě z4jmů olice a z4jinči občaiiů oLice.
Učastiiík řízei'ií se svýc)i i'íúinitkúcli ?ivcdc skutcčnosti. které zaklád;3jí .ielio lxislas-cíií jako
účastníka řízeiií. a dčivody podúní núinitek. K ii;ímitkám. které iiespli'uiií ?ivcdené požadavky, se
iiepřílilíží. K závazným siaiioviskůin a iia'initkáii'i k věccm, o kterých bylo i'ozliodiiuto při vydáiií
úzeínně plcínovací dokumentace. se íiepřihlíží.

Úč;istiiík řízení si im:iže dle ust. § 33 odst. l správního řádu zvolit z+nocněnce. Zmocnéní
k y.astoiipeiií se pi'cikiiz?ije písemiio?i pliiou inocí. V téžc věci můžc mít účastiiík řízci'ií soíičasiiě
l)OLIZC jcí:Inolio zmocněncc.

'[?Jčastníci říZC]lí a jcjicl'i zástupci nmjí vc slnySlu ust. § 38 odst. i spí';aíviiílio řádu právo nalilížet
do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeiio právo činit si výpisy a prúsro iiii to. aby s)ii';íviií
orgii pořídil kopíe spisu nebo jelio čústi. Dotčeríé org:ati'iy. příslušné kvydáiií z;ívaznélio
staiioviska. iiebo vyjádření. kiei'é je podkiadem t'ozliodiiutí správiiílio org;ími. inqjí ve smyslu tist.
'; 136 odst. 4 spi'ávního řódíi v sorivislosti S probíha?jícíin řízením právo nalilížeí do spisu.
Stavcbní úřad podlc ?ist. § 36 odst. 3 spróvmho říídu staiiovu?je Iliůtu 7 dnů, kteíá počíiiá běžct
ode dne iiásledujícího po skoiičeiií Itrůly ):iodle usl. =} 94m odst. 3 stavebiiího zákoiici. V lé(o Ihůtě
se mOlloLl účastiiíci řízeiií vyjádřit k podkladům i'ozliodimtí. P(') této Ihůtě vydá stavcbiií úřad
rozli«?'ídimtí sre věci.

Do podkladů rozlíoclnutí Izc iicililédiiout na stavebiiím úřadě. Měníiiskú 4, 601 92 Bri'ici. Úí'ední
dny jsou poi'ídělí a středa. 8.00- 17.00 !'iodiii.

1 l d:STA BFINA,
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bni
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ťiřad

Daírii?-ii': 'iri&ká 2, 6C)I 69 Brn0
i!.íč: Mí5nínská -l
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íiig. Danica Vilímková
Opl-ž'lVnellcí uredni OSOIXI
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Doručí sc
sím'ebirík

l'v'ETAG INVEST a.s.. Hliiik, l 35/68. 603 (10 Bíno. ru3í'eszs )ii'o dt?í+'učeíií:
Ol . aíclieí nla S.l'.o.? Hliiiky I 35]68. 603. (-JO Bi-i'i<í
olie«'. mí jejím: ri'.einí íiiz2 I'i>'í poř.trdortrn.s' :cinrěr u.s;kmečirérr

02. Stimitúi'iií 1l1ě%;í(1 Bi'i'io, Domiiiikúnské níímestí 1. (í02 0(l Bl'llO, x:isloupeiié síarostoti iněstské
čúsii města Bt'i'i;i. Bi'iio-střcd

ostmirí rič«rsirííci i'í':'eiú clle ust. S': 94k .';m»aebnílui :tikoir«r

03.
04. !
05.

06.
07.

08.
Nsi vědomí

Dotčené orgáiiy

09. )-lasičský zi'icli+'anný sbor Jíhoinoravskélio ki-i'3je.. Krc3jské ředitelství, Oí:lbor pt'cvcncc,
Stcl-áiiikova I03/32. 602 00 Briio

10. Ki'ajskíTí hygienickú stai'iicc Jihomoi'avskélio kr;3ie se sídlein s Briié. Jeřábkova l 847/4.
602 00 Bi'iií?'í

l I . Magisti';ít iněsta Briia. Oí:lhoi- liainí'itkoi'é péče. Maiiiioí skéhci núměsií 624/3. 601 67 Bi'iio
12. Magisti'át města Bían:í. Odboi- územnílio pl;íní?wúnr a rozvoje. Korinicova 949/67. 601 61
Bi'no

13. Magistr;'it města Bma, Odbor životiiího prostředí. Kounicova 949/67. 60 ] 67 Briio
Dále ohdrží

14. oprúvněná úřcdní osnba
í5. spis

