Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2020/0058830/PAZU
Spisová značka: 2010/MCBS/2020/0005851/12
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 14.04.2020
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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 10.01.2020
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 10.01.2020
prostřednictvím datové schránky doručena 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 16.01.2020 doplněna o veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního
zákona a jako taková byla přijata a posouzena. Magistrátem města Brna, Odborem územního a
stavebního řízení bylo ve věci Vaší žádosti o informace vydáno dne 24.03.2020 rozhodnutí,
č. j. MMB/0133582/2020, které bylo ÚMČ BS doručeno dne 27.03.2020.
Ve své žádosti jste žádal „poskytnutí následujících informací souvisejících s odpojováním staveb
od systému centrálního zásobování teplem na území městské části Brna – střed, popřípadě
s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému:
I.
V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo
rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného
zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok
samostatně).
II.
V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení,
v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního
zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019
(s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).“
Dále jste žádal o poskytnutí:
I. „kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních
povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se
posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem
a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo
být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání,
prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu; a
II. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí návrhu
na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo
o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla,
přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že

-2proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí
odvolacího správního orgánu.“
Na základě podkladů, které nám byly zaslány ze strany Stavebního úřadu ÚMČ BS, k Vaší žádosti
sdělujeme, že máme k dispozici jedno stavební povolení, ve kterém byla povolena změna vytápění a
ohřevu teplé vody – odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií. Toto stavební povolení Vám
zasíláme v příloze.
Informace poskytujeme bez osobních údajů a projevů osobní povahy. Ohledně této části
požadovaných informací bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, jež Vám rovněž
zasíláme.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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Brno, v zastoupení:
GALAS invest s.r.o., Na Kozačce 1 103/5, 120 00 Praha. adt'esa na doi'?ičení:

Žižkova 190, 739 I1 Frýdland iiad Osti'avicí
Stavetní řízciií l:+t'o stavbu imzvaiio?i:

,,Zi'iíěna vytápění a ohřev?i teplé vody - odpojení od soustasry ZTE a zřízení srs,rtáp;cní doimi
2 plynovými kotli riinístěnými sr tcchnické místnosti v 1.I)P doi'im včetně osazení 12

solárních kolcktorů na střeclui bytového doinu B

.l). 1

pozemek par. ěíS.

, k.ú. Zóbrdovice, obec Brno"

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad iněstské části města Brna, Bi-no-střed, Stavební úřad (dále ?jen stavební úřad), přísl?išiiý
podle ust. § 13 odst. 1 písin. c) zákona č. 183/2006 sb., o úzeiniiíin plánování a stavebníin řád?i
(stavebi'íí zákoii), sr platiiém zněiií (dále jen stavebiií zákon), projednal žádost stavebníka, kterýin
je paii ?
l'llO, zastot+peného iia základě pliié inoci
společností GALAS invest s.i'.o., Na Kozačce 1 103/5, 120 00 Praha, adresa na doručení Žižkova
190, 739 11 Frýdlai'id nad Ostravicí, ze diie 20.2.2019, CIOPIIIOIIOLI d+ie 4.3.20]9, o vydání
stavebiiího povolení l)l'O stavbu s iiázvem:

,,Změna srytápění a ohřevu teplé vody - odpojení od soustavy ZTE a zřízení vytápění dorrui
2 plynovými kotli umístěnýini sr tecl'inické místnosti sr 1.PI) (1011111 včetně osazení 12

solárnícb kolektorů iia střeclm b5rtov6?ho donm
č.l).
, pozemek liar. čís.
, k.ú. Zábrdovice, obec Brno", s dotčeiiýini orgány a se ziiámými účastiiíky řízení.
Po přezkouináiií žádosti podle ?ist. § I11 stavebiiího zákoiia stavebiií úřad rozhodl takto:
SUlVba S 1laZVelll'.

,,Ziněi'iíi vyyt51)ěni a ohřevu teplé vocly - odpojení od so?istavy ZTE a zřízeiií vytápění donm
2 plynovými kotli íimístěnými sr technické místnosti v 1.PP doimi včetně osazení 12

solárnícl'i kolcktorů iia střcclm bytového donm

.l). 1

pozemek par. ěís.

, k.ú. Zábrdoíaice, obec Brno':
se podle ?ist. § 115 odst. l stav'ebnílio zákona
p o v o l ?i j e
stavebníkovi. kterým .ie
paii

at. iiai-. 2

Brno.

C'.j. MCBS/2019/l)041414/SEI)E

Sll'. 2

l)r'uli (í r'tčel povolovmré .';íavby.'

- zinenci způsobu vytápění a oliřevu teplé vody - odpojeiií bytového domu
Brno,
od liorkovodiií soristavy zúsobováiií tepelno?i energií (Za}aE) spo]ečnosti Tepláí'ny Brno, a.s.
a zřízení vytápěiií doinu a ohřevu teplé vody 2 plynovýini kondeiizačnííni kotii o celkovéín
výkorm 80 kW, uinístěiiýini v tecli+iické +nístiiosti v I .PP doinu, s odtaliein spaliii CIO stávajícího
kon"iínového tělesa nad střechci doinu,

- osazení 12 soláriiícl'i kolektorči l)rO předehřev teplé vody na střechu bytového doí'íuí sínět'em CIO
hilice,

- zesílení stávající konsti'?i]<ce krovu pro vyiiesení solóriiíclí kolektorí:'í,
- nové rozvody vod>i, kaiializace, plyi'ui, elektro, vytápění, solárního systénm.
Pro provedeirí stavby se stanoví tyto podinínk"ý.'

l . Stavba b?ide provedena sr sohilad?i s předložeiiori projektovou dokumentací, která byla ověřena
stavet+iiíin úřadem. l)řípadiié změny nesn'ií být pi'ováciěny bez předcliozího povoleí'íí stavebníín
úřadein.

2. Stavba bude pi'ováděna stavebi'iím podnikatele+n (zhotovitelem stavby).
3. Pi'ed zalia?lemiii SlaVe51líCb l)l'aCl OZllall'lfe SfaVebllllllll ťlřaCILl íel'llllll Zalla?)elll SíaVl))', I]a'ZeV 21
sídlo stavebnílio podnikatcle, který bude stavbu )?írovádět.
4. Před zahájením stavby stavebník ?imístí na viditelnéin inístě Ll vstupu na staveniště štítek o

povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponecl'iá jej tam CIO dokončení stavby.
5. Běhein stavby dodržte voliiý prči?jezd 1)rO požární, saiiitní a pobotovostní vozidla. Podzeínní
hydranty nesiní být zastavovány inateriálem, zabezpečte možnost plynulého odvozu odpadkíoi.
Při pi-ovádění stavby je imtno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti pi:áce, technických
zařízení a dbát o ocln'anu zdraví osob iia staveništi i osob +iepatřících ke stavbě.

6. V prioiběhí.i provádění stavebních 1?irací dodržte zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejnébo
zdraví, v platném Zllěllí - Clíl 6 rist. E:? 30-36 a nařízeiií vlády č. 272/201 1 sb., O OCl]l'21l]ě zdraví
před nepříznivýini účinky hluku a vibrací.

7. Zhotovitel stavby je poviiien porižít jen výrobky a materiály, které ínají takové vlastnosti, aby
po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaiiá ínechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, liygienické požadavky, ochraiia zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívání, ochrana proti líluk?i a úspora energie. Doklady o ověření požadovaných
vlastností použitých výrobkči ?je poviiien stavebník předložit nejpozději k závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.

8. Při stavebnícl"i pi:acícli je třeba l:íostupovat dle nařízeiií vlády č. 362/2005 sb., o bližších
l)OZaClaVClCll l'L:l beZl)eCllOSf 2k OC]lranll Zdl'aVl l)l'l pl'aCl íla l)l'21COVlSííCl] S nebezpeClm l)a'Clu Z VJSk'?/
nebo do lilo?ibky a nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližších ininiinálních požadavcích na
í?)eZl)eCllO!t 21 0Cllt'allll ZCll'aVl přl pl'21Cl Ila Sla'í'ellíStlCll.

9. Při prováděiií stavby b?ide clodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického
v :>í b a v e n í.

10. Pokud b?icle třeba po?ižít veřejného prostranství pro skládku mateí'iálu, bude požádáno
předem o sorililas přísliišiíý silniční správiií oi'gán.

Il. Bi?iclou splněny požad:ivky dotčeného ot'gánu rivedené v závaznéín stanovisku Kí'ajské
hygienické stanice .] Illk, č.j.: K}-ISJM 24360/20 l 7/13M/HOK, ze dne 3 ] .5.20l7:

e.-i. MCBS/2019/(1041414/SIEDE

sli'. -í

- Před ?ivedením stavby do užívání bucle provedeno iněření IIILII<Ll Z inaxiin:ílního pí'ovozu nové
koteliiy si ] .PP prokazrijící 17 iiejzatížeii4jšíin clii'óněném vnitři'iíín prostor?i stavby v době denní
a iioční nepřekročení liygienických liiniti:'i hluku ?iprave+iýclt nařízeníín vlády č. 272/2011 Sb., Cí
ocliraiiě zdraví 1?ířecl nepříznivýini účinky hluk?i a yibrací, sre zněiíí pozdějšíclq předpisči.
Výsledky iněření lil?iku Liudo?i předlo:žcny iia Kl-IS Jmk k posorizeiií.
12. BLICIOLI splněny l:íožadavky dotčenél'io orgáiui uvedeiié v závaziiéin stai"iovis!<?i Odboíi?i
živomílio prostředí A4,igistrát?i n"iěsta Brna. č.j.: MMB/048372 ]/ůOl 7/KRO(DS ), ze di'ie 27. l I .
2017:

- Spalinové cesty od plyiiových kotlči budou srysredeny nad střecl'iu objekt?i.
- Případné dodatečiié Zlllěll:)í sre zpčisobu vytápění, projektovanéi'ií jinenovitéín tepeinéí'ií výkoim

a počt?i plyiiovýcli spotřebiččí budou předložeiiy ke schv;ďlení 1121 0ŽP MMB.
- Před vydáníin závazného staiioviska k ?ižíváiií stavby z liledisl<a oclii'any ovzd?iší L»hido?i íia

(ŽP MMB doložen)í revizní zprávy plynovýcli zařízení a i'evizní Zl)l ávy spaliiiových cest.
- Část te)iel+iých ztíót objektu b?ide poki'yta teplem ze soMi'nícl'i kolekloí'íoí instalovaných xia střeše
objekt?i (dle předložené PD).
13. Budo?i spliiěny požaclavky dotčené)io orgámi ?ivedcné sre stanovisku Odboru životního

prostředí, oddělení oclirany a tvoi'by životního prostředí, Magistrátu íněsta Bt'na č.j.:
MMB/04ů4182/20 1 7/AK(DS), ze diiel . í 2.2017:

- Průběžná evidence odpadči vzniklýclí při realizaci včetiií: c'loložení způsobu iiakládání (využití,
odstranění) a dokladči o předái"ií opi'óvněiié osobě b?icle předložerm pčivodcem odpadči při
závěrečné kontrolní proíilídce stavby na základě vyžác'lání dotčeiiélio orgámi - ust. " 4 zákona
č. ] 83/2006 sb., stavebiií zákon. sr platiiém znění.
14. Zliotovitel stavby je poviiien vést iia stavbě stavebiií deník.
15. Stavba, stavební práce b?idoíi dokončeny sr tei'iními do 3].12.2020.
16. Stavebník je poviiieii v soulad?i s ?ist. § 152 odst. 3 l)íSln. d) stavebního zákoiia ohlásit
stavebníinu úi'adu fáze výstavby dle pláim kontroliiícli pi'olilídek stavby, který je přílohou č. 7
příloliy č. 6 části B ,2ádosti o vydání společi'iého úzeinr,ího rozhodnutí a stavebního povolení
vylilášky č. 503/2006 sb., o podi'obiiější úpravě územrího rozliodevání, územního opatření a
stavebiiího řádu, v phttiiéin znění. S ohledem na velikost stavby ť»?icie provedena závěi'ečn;j
kontrolní prolilídka stavby.
17. Stavbu Ize užívat jeii na základě kola?idačiiílio souhlasu. Po ciokončení stavby a splnění

podinínek stavebi-iího povolei'ií požádá stavebník v souladu s ?ist. § 122 stavebního zákona o
vydání kola?iclačiiího souhlas?i na předepsaném forimiláí'i dle příloh)í č. 12 - část A a část B
vylilášl<y č. 503/2006 sb., o podt'obiie..jší úpravě úzeiniiího ro;?liodosrání, úzeinnílio opatřeiií a
stavebníl'io řád?i, v platiién'i zněi-ií.
Nejpozdě?ji k závěrečné kontrolní prolilídce btído?i přecllo:ženy následu?jící doklady:
- ZaVaZ]la SfallOVlSka ClOfCellýCll Ol,s'oalllol k LIZlVanl SfaVb')',
- zápis o přecláiií a převzetí dokoiičeíié doí:lávky,
- zprávri o výchozí íevizi elektroinstalace, plytm, spalinovýcli cest,
- potvrzeiií o provedených tlakovýcli zko?išek vody .?l kanalizace,
- potvrzení o provedenýcli tlakových zkoušek rozvodči ústředíího sryt;'ipění.
- atest provozíi kotelny,
- atest pi'ovozti solárrích kolektoííůi,
- měření iil?iku z inaximúlního pi'ovozhi nové kotclny v ] .1)P,
- doklad o provozuschopnosti instalovaiiých požárně bezpečiiostních zařízeiií,
- cloklacly o ověření ):íož:idovaiiých vlastiiostí l?íorižitých výi'obkči a matei'iálči.
- doklad o řácliié likviclaci vybo?it'anél'io matei'iálu,

- případníš «halší potřebné clciklacly pí'okaz.?ijící zl:íčisobilost tižíváiií stavby.

Č.j. íVíCBS/2019/Ol)41414/SEDE

sli'.
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Účastiiík řízení staiiovený podle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 sb.. spi'ávní řúd. v platiiéin
znění, je stavebiiík - pan
dat. i'iar.
který ?je zút'oveň vlastníkein předinětnélio bytovélio doinu
pai'. čís.

,
č.p.

,
a pozemku

). k.ú. Zábrdovice, obec Bt'no,

';polečnost Teplárny Briio, a.s., IČO: 46347534, Okružní 25, 638 00 Brno.
Odťivodnění

Diie 20.2.20l9 poc"lal a dne 4.3.20l9 dopliiil stavebník, kterým je p:ín
Bi'no, v zastoupení společností G.ALAS iiivest s.r.o., Na Kozačce 1 103/5,

120 00 Praha, adresa na doručeiií Žižkova 190, 739 1l Frýdland il21Cl Ostravicí, žádost o vydání
stavebního povolení pro stavtní s názvem:

,,Změna vytápění a olířevu teplé srocly - odpojeiií od so?istavy ZTE a zřízeiíí vytápění donm
2 plynovými kotli ?imístěnými sr tcclniické místiiosti v 1.PP donm věetně osazení 12
solárníclí kolektorii iia střeclui bytového ílonm B
č.l).
, pozemek par. čís.
, k.ú. Zábrdovice, obec Briío".

Uveclenýin diiein podání žáí:losti bylo zahájeiio stavebiií řízení.
Stavební úřad opatřeníin ze dne 4.3.20l9, č.j.: MCBS/2019/0036683/SEDE, oznámií podle ust. §
112 odst. l stavebiiího zákoiia zahájení stavebníl'io řízení všein znáinýin účast+'ííkíoím řízení a
dotčeiiýin oi'gánům.
Poněvadž. žfidost poskytovala dostatečiiý podklad pro poso?izei'ií záiněrí?t a stavebnínm úřadu jsou
dobře znúiny poiněry v úzeiní, ?ipustil v so?iladri s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona (')Cl
ústiiího jednání.
Okr?ih účastiííkioi řízení byl stai'ioven 17 soyiladhi s ?ist. Fs 109 stavebního zákona.

Při vyinezování okri?íliri účastiiíkčí stavebiiího řízeiií dospěl stavel»íií úřad k závěi'u, že v danéín
případě [oto pi'áviií postaveiií přískiší podle ust. § 109 písm. a) stavebiiíl<ovi, tj. panu
Bi'i'io, který je zároveň vlastiúein stavby včetně pozeínku, na

níž má být ziněiia provedena - bytového doinu

č.l).

, pozemek par. čís.

k.ú. Zábrdovice, obec Brno,

podle ust. F§ 109 písin. d) toinu, kdo má k pozeinku, na kteréin iná být stavba prováděiia pi'ávo
odpovídající věcnéinu břememi, inohou-li být jejicli práva prováděním stavby l)řílllO dotčena, tj.
společiiosti Tepláriiy Brno, a.s., Okr?ižii'í 25, 638 00 Brí'+o.
Dle cist. § 4 odst. 2 stavebníl-io zákoiia rozhodoval stavebiií úřad v souladu s vyjádřeníín
a SÍallOVlSk}' d(íCell)"(jl Or,,':'alltol.
Ke sta'vaebiiirnu ri'zení byla v ydana tato závaziia' Stanoviska a stanovíska dotcenych organua.
Krajské hygienická staiiice Jink, č.j.: I(I-ISJM 24366/201 7/BM/HOK, ze dne 31 .5.2017,
I-Iasičského zácliranného sboru J ink, ev.č. : I{SBM-73-1-1681/1-OPSI-20 17, diie 11 .7.20 ] 7,

MMB, Odbor painmkové péče, č.?j.: OPP/MMB/0220523/2018/R/zs, dne ] 9.6.2018,
MMB, Odbor životnílio pi'ostředí, č.j.: MMB/048372 1/20 17/KRO(DS), ze dne 27. li . 2017 a č.j.:
MMB/0424l 82/20 17/AK(DS ), ze clne 1 . 12.2017.

Po přezkouinání pvo)iektosré dola?iinentace stavební úřad ?ivádí, že výše ?ivedená navi-hovaná
stavba splňuje požadavky stanovené vyhMškori č. 268/2009 Sb. o tecbi'iických požadavcích na
stavby, v platnéin zněiií.
Náinitky účastníkíoi řízeií »iebyly v i'ízení uplatněny.

Díe cist. S; 77 odst. 5 záko+ia č. 458/2000 sb., eiiei'getický zákon, v platnéin znění. +'+noíže být
ziněií:'i zpčísobri cRxlávky nebo zpčisobhi vytíípění l?ít'ovedena pouze iia záklaclě stavebního řízení
se so?ililasem oi'gáníoi oclqi-ai'iy životi'iího prostředí a v souladu s úzeinní energetickou koncepcí.

c..l. MCBS/20l9/00-il41-!/SPDE
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K výše ?ivedcné stavbě vydal Odbo+' životního prostřecií M agistrátri +něsta Bi'i'ia dnc 17 . l l . 2017.
č.j.: MMB/0483721/2017/KRO(DSI souhlasiié závazné stanovisko kpi'ovedení stavby. za
přeclpoklad?i Sl?lllěllí podiníiiek, ktet'é byly zal'irruity do podmí'nek stavebního povolení.
V sorihlasiiém závaziiém staiiovisk?i MMB Odboi'u životi-iího pi'ostředí je uvedeiio:
Předinělem píojektové dokhinientace je změna zpčisobu vytápěiií sLóva?jícího bytového doinu a
přípi'avy TUV. Místo výiněníkot'é stanicc iiapo.iené na sotistavu zásobování tepelno?i energií
(clále jeii SZTE) )xido?i jako zí?li'oje tepla pro vytápěrí a přípi'asru TUV iiově instalovány dva
plynové koiidenzačiií kotle - navržeii typ B?ider?is GB 162-45 o jmenovitém tepel+'iém výkonu
45 kW a typ Buderus GB i62-35 o jmenovitéin tepelnéin výkomi 35 kW. Jínenovilý tepelný
příkoii při ininiinální účiniiosti 95% u kotle B?iderus GB 162-45 bude 47,4 kW a u kotle Buderus
GB 162-35 Liude jinenovitý tepelný příkon 36,8 kW. Dalším zdro?jein tepla buílou solái'ní
kolektoi'y insaalovaiié +ia střeše objektu.
Dle ?ist. § 16 odst. 7 zákona o oclii'aiiě ovzd?iší, je každá pi'áviiická a fyzická osoba povinna, ?je-li
to tcclinicky ii'+ožiié, ?i iiových staveli iicbo při ziněnách stáva.jícícli stavcb využ.ít pro vytá):íěiií
teplo ze so?istavy zásobování tepelnou eiiergií (dále jeii SZTE) iielro zdro?ie. který není
stacionáriiíin zdro?jem. To iieplatí. pokud energetický posudek prokáže, že srsružií tepla ze
so?istavy zásobováiií tepeliio?i energií iiebo zclroje, ktei'ý není stacionáríiím zdi'ojem, neiií pi'o
povinnoci osolxi ekoiiomicky přijatelné.
Technická mo;2iiost napojení objektí?i iia SZTE je sr toimo pří1:íadě zjevná, neboť objekt byl
dopos?id na SZTE napo.jeii. Z tecl'iiiického hlediska je roviiěž možné sryu,2ít zdrojči, které iiejso?i
stacionáriiíini zdroji (elektrické kotle apod.). Dle předložeiié projektové dokumentace bride část
tepelnýcl'i zti'át objektu pokíyta solárníini kolektory.

(ŽP MMB se dále zabýval ekonomickou přijatelností navrženého zpioisobu vytápění objekt?i a
vytápění poinocí tepla z SZTE. Socičástí pi-o.iektové ílokumeiitace dortíčené iia OZP MMB í-Ine
19.10.2017 byl i Energetický pos?idek zpi'acovaný panem Ing. Rolaní:lem Slavíčkein eiiei'getickýin acií:litorein, ve ktei'é jsori, miino jiné, porovnány iiáklady na siytápíuií objektu
l)OlllOCí SZTE a plynových koiideiizačních kotlči se solát'i-iíini paiiely. Z Energetického posudku
je patriié, že za dobu ekonoinickélio hodiioceiií pi'ojekt?i (20 let) dojde oproti stóvajícímu stav?i
k úspoře nákladťí na vytápěiií a přípravu TUV. Energetický posudek tedy l?íi'okázal, žc navržeiiý
zpčisob vytápění je l:íro investora ekoiioinicky výhodnejší.
Po provedení navi'žeiié ziněny zpčisobm vytápění bucle objekt
Brno vytápeii
l)Ol]lOCí nízkoemisnícli plyiiovýcl'i kondenzačních kotlů a část tepelných ztrát bcide poki-yta
teplem ze solárního systéimi. V souvislosti s iiavrženo?i změno?i zpčisobu vyiápěiií iiedojde
k výraznéinu zvýšení einisí ziiečišt'?ijících látek CIO vnějšího ovzcluší.

Ke stavebníinu řízení bylo vydáno dne 13.6.2017 vy?jádření Tepláren Brno, a.s., Okmžní 25, 638
00 Brno, l)OCI zn.: TB/3874/17, sre kterém je ?ivecle+io, že s porikazen'i na zásadní rozpory
S l)]aíllOu Eneí,,'oefíckou kOllCCpCl SfaLLlCárlllllO IlleSfa Bl'lla a S l)OtlkaZelll ?la Ileboa[íVl]l ClOpaCl)' ?la
energeticko?i účii"iiiost a provoziií ekoiioi'iqii stíávajícílío tepelného zdi'oje a rozvodíoí tepla, s
odpojeníin bytovélio doimi OCI zásobování teplen-+ ze systému ZTE společi"iosti Tepláí'ny Brno.
iieso?ihlasi'.

Odpojeníi'i"i )?+ředinětnélío bytového domíi od soíistavy ZTE by se staly zařízení tepelnél'io zdro.je
a )»řísl?íšiiá část rozvodu tepla výkoi'iově předii'iíenzov:iiiýi'iíi a jejich měrné tepelné ztráty by se
vzliledein ke sníženéimi přenášenéimi výkoim neúiněi'ně zvýšily. Odpojení by tak negativně
ovliviiilo liospodaření s tepelno?i enet'gii'. celkovo?i enei'geticko?i účiiiiiost a provozní ekoiioinii
stávajícího tepeliiého zdroje a t'ozvodťi teplit sr dotčené části soustavy ZTE Teplái'cn Brno.
Vzl'iledein k inalé vzdáleí'iosti stavby ocl lioi'kovodní so?istavy ZTE a stáva?jícírnii připo.jeiií na
soustav?i ZTE Tepláren Bi-no, považcijeine za koncepční řešení zásobování teplein ztéto
so?istavy.

Smyslem účastcnství Tepláren BnlO. a.s. Sí íivedenéin řízení ?je ocl'irana jeho vécných pi'ňv
k iiemovitosti v dioísleclkci riinístěiií jeho rozvoclnélio tcpeliiébo zařízeiií. a iiíkolis oclnaiia ?jeho
podnikatelsk<ích zúměí'či a ekoiioinických x.ájiníoi a dosavíiclních investic.

c..i. IlalCBS/2í)19/OC)4141!/SEI)E
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StaveL+iií úřad v provccleiiéin stavebiiím řízení přezkoumal předloženou žádost stavebríka z
hledisek iivedeiiých sr ust. 5' Ill cxlst. ] a 2 slavebiího zákona. projedii:il ji s účastníky řízeiií a
dotčeiiýini orgány a zjistil, že ?iskutečněiiím stavby nebudou ol'irožei'iy zájiny d'íráiiěné
stavebním zákonem, předpisy vydanýini kjelio provedciií a zvláštiiími právnírni předpisy.
Stavebiií úřad v prčiběl'ní řízeiií iieshledal diůivody, které by bránily povolení stavby, a pi'oto
rozhodl tak, ?jak je ?ivedeiio sre výi'ok?i i'ozliodi'nití.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení íieiialxide prásíní moci. Stavební povolení
pozbývá platiiosti, .iestliže stavba nel?»yla zahájena do 2 leL ode diie, kd)i iiabylo pi'ávní inoci.
Pouěcní

Pi'oti toiniito i'ozhodmití inolio?i podat účastníci řízeiií podle ust. 'q 81 odst. I spi'áviiího řadu
octvoMní do 15 dnči ode dne jelio dor?ičení k Odboru úzeinnílqo a stavebního řízeiií Magisti'átu

města Bi'na, Maliiiovskélio náměstí 3, 601 67 Briio, podáiiím ričiiiěným prostřcdiiictvím Úřadu
iněstské části iněsta Bi'iiíi, Bt'no-střed, Staveliiiího úřaííu, Doiniiiikáiiská 2, pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozliodrmtí je oznáineiio účastnikčim doručením ste?jnopisu píseinnélio
vylíotovení do vlastiiích rukou nebo prostřednictvím veře?jné datové sítě do datové scl'iránky.
Lluoita pro poííání odvoláiií začíná běžet di'iein násled?ijícím l)O doručení písei'i'inélio vyliotovení
rozliodni?ití, nebo iiejpozclěji po uplyimtí desmého dne ode diie, kdy bylo nedoručené a ?iložeiié
i'ozhodn?ití připr:iveno k vyzvedmití nebo domčeno do datové scl'u'ánky. Odvolání rmisí inít
iiáležitosti podle rist. F> 82 odst. 2 správiiího řáíju a ímisí být podáiio v potřebiiém počtu
stejnopisči tak, aby každý účastník obdržel po jediioin a jedeii zťistal spi'ávníinu orgáni?i. Včas
podaiié a přípustiié odvoláiií proti toinuto i'ozliodiuití iná podle ?ist. § 85 odst. l správnílio řádu
odkladi"+ý účinek.

,Ť:F'q
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Ing.
Iv"aiia Hlávková
5?
vedo?icí
Stavebního úřadu
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Správní poplatek byl vyměřeii podle l)Ol07?kY č. 18 bod?i l l)íSm. b) l»oziiámky 2. zákona č.
634/2004 sb., o správních poplatcícli, v platném Zllěllí, ve výši5 000 Kč.

Přílohy pro staveliiííka
lx ověřei'iá projektová dokumeiitace
štítek Stavba povolena
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DoruěÍ sc
Síavebníl,'

Brno. v zasto?ipení:
1. GALAS iiivest s.i'.o.. Na Kozačce l 103/5. 120 00 Pi'aha. adreba íia «loručeiií:

Žižkova 190, 739 Il Frýdlaiid nacl Ostravicí
Účaslníci řízeiií dle ust. S" 109 0(/S7. l písnr /)) aff f) stavelmího :ókoiru
2. Tepláriiy Brno, a.s., Oki'cižní 25, 638 00 Brno
Dotčené orgány
3. Krajská líygieiiická sta+iice Jmk, Jeřábkov:i 4, 602 00 Briio

4. Hasičský zácliraniiý sbor Jmk, Štefánikova 32, 602 00 Bt'no
5. Magistrm iněsta Brna, Odboi' painátkové péče, Malinovskélio náměstí 3, 601 67 Bi'iio
6. Magistrát iněsta Brna, Odbor životiiího prostředí, Koi?inicova 67, 6C)I 67 Briio
Na vě(lOlllí

7. Magistrát města Briia, Odbor investiční, Kouiiicova 67, 601 67 Brno
I)ále ol»drží

8. právník, zcle
9. opráviiěná úřediií osoL+a
10. spis

