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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 02.06.2020
prostřednictvím elektronické adresy podatelny doručena Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Jelikož Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla jako taková ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal „kolaudační rozhodnutí provozovny – baru La Gaviota Teraza, která se
nachází v městě Brně na Náměstí Svobody č. 16 v domě Rozkvět v 5. a 6. patře.“
Vámi požadované kolaudační rozhodnutí 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. Informaci Vám v souladu s ust. § 4a odst. 1 informačního zákona zasíláme
v elektronické podobě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
 kolaudační rozhodnutí ze dne 02.06.2020, č. j. STU/01/0500611/002 (4 strany)
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Úřad městské části města Brna, Brno - stři
Odbor výstavby a územního rozvoje
stavební úřad
601 69 B R N O, Dominikánská 2

Číslo jednací: STU/Ol/050061 1/000/002

Číslo-došlého podání: DHO50013602
Vyřizuje: Ing. Miluše Uhnavá, tel.: 542526416, fax: 542526499
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V Brně dne 2.6.2005

- ODcz bi'no, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno
Věc:

kolaudace »celené části stavby s názvem
,, Oprava
objektu náměstí Svobody 16, ?Brno, ě.p. 85, pozemek par. ěís.

523, k.ú. Město Brno, obec Brno ,, - xelená část stavby 3.-7.NP
kolaudace ucelené části stavby s názvem

«
s

" Objekt 101 - obchodňí pasáž Rozkvět - náměstí Svobody 16, Brno, ě.p. 85, pozemek
parc. čís. 523, k.ú. Měsío Brno, obec Brno - stavební úpravy I.PP, 1.NP, Panská 6,8,10,
BrBo, ě.p. 393, pozemek parc. čís. 520, k.ú. Městó Brno, obec Brno , stavební úpravy
2.PP, 1.PP, 1.N!P, 2.NP-mezipatro, věetně zastřešení dvora objektů Panská a elektro
přípojky pro objekt náměstí Svobody 16, Brno, pozemek parc. čís. 537, k.ú. Město Brno,
obec Brno"-ucelená část stavby - část 1.PP objektu ná»»ústtSvobody 16, Erno

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městské části města Brna Brno-střed, odbor výstaÝby a úze?o rozvoje stavební úřad
(dále jen stavebni úřad), příslušný podle § 117 zákona č. 50/1976 sb., o územním plánování a
stavebnírn řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne
14.03.2005 návrh obchodnf společnosti ODcz brno, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno na
vydáni kolaudačního rozhodnutí pro ucelenou část stavby s názvem ,, Oprava ,,rekonstrukce"
objektu náměstí Svobody 16, Brno, č.p. 85, pozemek par. čís. 523, k.ú. Město Brno, obec
Brno" - uceleríá část stavby kancelářské prostory, bytové jednotky ve 3.-6.NP /bez restaurace
se zázemím/, který byl při pokračování místního šetření kolaudač.íůo řízení dne 6.5.2005
rozšířen na ucelenou část 3.-7.NP a na ucelenou část stavby s názvem ,,Objekt 101 - obchodní
pasáž Rozkvět - náměstí Svobody 16, Brno, č.p. 85, pozemek parc. čís. 523, k.ú. Město Bmo,
obec Brno - stavební úpravy 1.PP, 1.NP, Panská 6,8,10, Brno, č.p. 393, pozemek parc. čís.
520, k.ú. Město Brno, obec Bmo - stavební úpravy 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP-mezipatro, včetně
zastřešení dvora objektů Panská a elektro přípojky pro objekt náměstí Svobody 16, Bmo,
pozemek parc. čís. 537, k.ú. Město Bmo, obec Brno"- ucelená část stmby - část 1.PP objektu
náměstí Svobody 16, Brno.
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Číslo jednací: ST[?J/Ol/050061 l/000/002
Pro první uvedenou stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 04.08.1998 pod č.j.
STU/9801158/00/O1?, dále rozhodnutí o změně stavby před dokončením
č.j.:ST[?J/9900321/00/03? dne 21.4.í999, č.j.: ST[?J/019901247/000/002 dne 31.5.1999,

č.j.:STU/Ol/0004069/000/002 dne 15.1.2001, č.j.:STU/Ol/0303075/000/003 dne 30.7.2003, č.j:
STU/Ol/0500765/000/003 dne 3.5.2005, rozhodnutí o dodatečném povolem' zrněn stavby před
dokončením č.j.:STU/Ol/0402820/000 /002 dne 29.11.2004 a kolaudační rozhodnutí u'celené

části stavby č.j.: STU/Ol/0402654/000/002 dne 16.12.2004. Pro druhou uvedenou stavbu bylo
.vydáno stavební povolení dne 25.06.2003 pod č.j.ST[?J/Ol/0303036/OQQ/004, rozhodnutí- o
dodatečném povolem zrněn stavby před dókonč'ením č.j.: STU/Ol/0402820/000/002 dne

29.11.2004 a kolaudačn?í rozhodnutí na uceler>ou část staÝby č.j.: ST[?J/Ol/ 0402653/000/002
óe 13.12.2004.

Stavební úřad, po přezkoumání Vašeho návrhu a na základě výsledku ústního jednáni
spojeného s místnírn šetřeníín, podle § 82 odst. 1 stavebn?ího zákona

povoluje uží'yání
ucelené částistavbysnázvem: -

,, Oprava- ,rekonstrukce" objektu náměstí Svobody 16; Brno, ě.p. 85, pozemek par. čís.
523, k.ú. Město Brno, obec Brno ,, - ucelená část stgvby 3.-7.ŇP
ucelené části stavby s názvem:

" Objekt 101 - obchodní pasáž Rozkvět - náměstí Svobody 16, Brno, ě.p. 85, pozemek
parc. čís. 523, k.ú. Město Brno, ol2ec Brno - stavební úpravy 1.PP, 1.NP, Panská 6,8,10,
Brno, ě.p. 393, pozemek parc. ěís. 520, k.ú. Město Brno,-obec Brno - stavební úpravy
2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP-mezipatro, včetně zastřešení dvora objektů Panská a elektro
přípojky pro objekt náměstí Svobody 16, Brno, pozemek parc. čís. 537, k.ú. Město Brno,
obec Brno"- ucelená část stavby - část 1.PP objektu náměsďSvobody 16, Erno
stavba obsahuje:
1 .PP - sociálná zázemí pro zaměstnance restaurace v 6.NP, 6 skladů
3.- 4.NP - velkoplošné kancelářské prostory se sociá]ním zázemím

5.NP - kancelářské prostory v uliční části se sociálníín zázemím, 5 bytových jednotek s
mezonetem do 6.NP /?x 3 +kk, 4x 2 +kk/, l bytová jednotky l + 1
6.NP - mezonety bytových jednotek, restaurace se zázemím, sociální zázerní personál, hosté
7.NP - terasa /posezenf pro restauraci/, sklad, mistnost Eurotelu a telefonní ústředny
osobni výtah u zadn?ího schodiště, komunikačnf prostory
čelní fasáda
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Číslo jednací: STU/Ol/050061 1/000/002

Pro užívání stavby stavebni úřad stanoví poďle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2
d č,j,
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vyhlášky č.132/1998 Sb. tyto podmínky:

1. Vlastnik je povinen udržovat stavbu formou řádné údržby v uživatelném stavu.
2. Stavba bude 'u;žívána pouze k účel? stanoveným projektovou dokumentací a v rozsahu této
dokumentace.

3. Vlastník je povinen archivovat veškeré doklady o stavbě po dobu užívání stavby a veškeré

zrněny a doplňky je povinen projednat se zdejším stavebním úřadem.

4. Technickoorganizačn?írni opatřenfmi bude zajištěno, že při provozu restaurace včetně teras

nebudepjekí-očenpočet 90čsob. .

5. V tertnínu do 15.7.2005 bude provedeno napejení EPS na PCO HZS Jínk a doložéna kopie

smlouvy na stave5ní úřad a Hasičský záchranný sbor Jmk, oddělen?í stavebn?í prevence, do této
dobj budou plněna stanovená náhradní opatření - v ootíjekm bude trvale zajištěna ostraha dvou

pracovnflďi. -

6. V teímnu do 15.6.2005 bude odstraněno svislé lemování lamel kclem komnni řimsy
sousedního domu - K?teinův palác.

Odůvodnění

Návrh obchodni společnosti ODcz brno, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, ze dne 24.3.2005,
který byl dne 6.5.200+ při pokračování m?ístniho šetřem kolaudačrůo řfzeni rozšířen, na vydání
kolaudačrůo rozhodnutí pro ucelenou část stavby s názvem ,, Oprava ,,rekonstrukce" -ebjektu

! náíněstí Svobody 16, Brno, č;p. Ř5, pozemek par. čís. 523, k.ú. ' Městía Bmo, obec Bm'o ,, p ucelená část stmby 3.-7.NP a pro ucelenou část stayby a pro ucelenou část stavby" Objekt 101

- obchodni pasáž Rozkvět - náměstí Svobody 16, Bmo, č.p. 85, pozemek parc. čís. 523, k.ú.
Město Bmo, obec Bmo - stavebm úpravy 1 .PP, 1.NP, Panská 6,8,10, Brno, č.p. 393, pozemek
parc. čís. 520, k.ú. Město Brno, obec Brno - stavebni úpravy 2.PP, 1.PP, 1.NP,
2.NP-mezipatro, včetně zastřešeni dvora objektů Panská a elektro přípojky pro objekt náměstí
Svobody 16, Brno, pozemek parc. čís. 537, k.ú. Město Bmo, obec Brno"- ucelená část stavby část 1.PP objektu náměstí Svobody 16, Brrío byl v řízenf přezkoumán v celém rozsahu, zejména
při ústním jednání, spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 29.03.2005 a 6.5 .2005.
Okruh účas? řízení byl stanoven v souladu s ust. § 78 stavebrůo zákona. Posta'vem
účastníka kolaudačního řízeni přiznal stavebm úřad stavebrí?tkovi, který je současně vlastníkem
stavby.

J

V kolaudačrn?m řízení byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek a
přihlédnuto k vyjádřenfm a rozhodnutím dotčených orgáů státnf správy. V řízenf bylo zjištěno,
že stavby jsou provedeny podle projektových dokumentací, ověřených stavebnírn úřadem ve
stavebních řízeních a v řízenfch o změnách stavby a že byly dodrženy podmínky stanovené ve

l

Kolaudačni rozhodnutí je současně osvědčeníín, že stavba je způsobilá k provom.

stavebními povoleními a rozhodnutimi o změnách stavby.

Stavbu ?ze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhoóutí.
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Číslo jednací: ST[?J/Ol/050061 1/000/002
Poučení o odvolání

Proti
tomuto
rozhodnutí
mohou
podat účastníci
řízení
odvol
ániBrna
do 15ti
dnů
ode dne
jeho
domčení
k
odbom
územního
a
stavebního
řízení
Magi
s
trátu
města
Mal
i
n
ovského
nárněstí
3, 601 67 Bmo poďáním učiněným v podatelně Úřadu městské 3ásti města Bma Bmo-střed,
Dominikánská 2, 60169 Bmo.
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odboni

vedoucí

vý,stavby a územního rozvo5e
TJMC mc.ěsta Brna
Brno - střed

Doručí se:

Účastrí?íci řízení:
Navrhovatel/stavebník:

1. ODcz bmo, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Bmo

Dotčené orgány státnf správy:

2. Hasičský záchranný sbor JMK kraj., Veveff 40, 602 00 Brno
3. Inspektorát bezp. práce, Milady Horákové 3, 658 60 Brno
4. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
5. Magistrát města Brna OPP, Husova 12, 601 67 Brno

6. Magistrát města Brna OŽP, Kounicova 67, 601 67 Bmo
Dále ob*ží:

7. právník vrs, zde
8. referent '

9. spis

Za správnost: Ing. Miluše Uhnav

