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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 16.01.2020
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 16.01.2020 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
takto Úřadem přijata a posouzena.
V žádosti jste požadovali kopie listin ze stavebních řízení týkajících se výstavby bytových projektů
s názvem „Dům Svatá Anna“ a „Bytový dům Výstavní – rekonstrukce“.
Vámi požadované dokumenty 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 29.06.2019, č. j. MCBS/2019/0110065/KALJ (9 stran)
 územní rozhodnutí č. 418 ze dne 31.07.2018, č. j. MCBS/2018/0130989/PLEA (14 stran)
 stavební povolení ze dne 17.04.2015, č. j. MCBS/2015/0025650/KALJ (7 stran)
 územní rozhodnutí č. 346 ze dne 18.09.2014, č. j. MCBS/2014/0020900/KALJ (7 stran)
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IMOS developineiit otevřený podílový foiid, VZO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha

obhospodařov;rný investičiií-sl?iolečností AMISTA iiivestiční společnost, a.s., IČ0 27437558,
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
Stavební povolení pro stavbu iiazvano?i: ,,Polyfuiikčiií dčim u sv. Aimy", ?ilice Hybešova, na

pozemcích par.čís. 1545, i558, k.ú. Staré Brno, obec Brno

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Úřad iněstské části n"iěsta Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. S;, 13 odst. 1 písm. c) zákoiia č. 183/2006 sb., o úzeinníin plánování a stavebiiíin řádu
(stavební zákon), v platnén-i zi'iěiií (dále jen stavebi'ií zákon),, pro3
projednal žádost stavebiiíka, kterýin
IČO 75]60013, Pobřežní 620/3, 186
je společnost IMOS developn'ient otevřený podílový fond, IČO
00 Pral'ia obl'iospodařovaný investiční společiiostí AMISTA iiwestiční společiiost, a.s., IČO

21431558, Pobřež.iií 620/3, 186 00 Praha, ze diie 22.03.2019, o stavební povolení pro stavbu
s názsren'i: ,,Polyfunkční dčmi u sv. Anny", ?ilice Hybešova, iia pozemcích pai-.čís. 1545, 1558,
k.ú. Staré Bri'io, obec Bl'llO, s dotčen ýini orgány a se ziiáinými účastiiiky řízení.
Pro předinětnou stavbu bylo zdejším stavebiiíin úřadein vydáno úzeinní rozl"iodnutí dne
31 .07 .2018 pod č. j. MCBS/20 1 8/0 130989/PLEA, které nabylo právní moci diie 03 .09.2018.
Speciální stavební úřacl Odbor voctního a lesiiího hospodářství a zemědělství Magistí'm města
Brna - vocloprávní úi'ad vyclal rozliodmití o povolení vodiiíl'io clíla pod č. .i. MMB/120843/2019
dne Ol .04 2019, které íiabylo právsií inoci dt"ie 25 .4.2019.
Po
přezkorimání žádosti podle ust. § ] 11 stayebního zákoiia stavební úřad i-ozliodl takto: stavba
S ťla'ZVelll:

,Poly'f?iiikční důin u sv. Ánny': iilice Hybešova, na pozemcícl'i par.čís. 1545, 1558, k.ú.
Staré Briio, ot»ec Briío

se podle ust. § l 15 o«lst. 1 stavebnílío zákona
liovol?ije

stavebníkovi, ktet'ým je

ťMOS development otevřený podílový [Joíid, IIČO 75160013, Pobřeži'íí 620/3, 186 00 Pral'ía.

íĎ..i. MCBS/201 9/Oll0065/KAL.í
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Dr'uh a úče7 povolovnné síavby.'
Stavba je čleiiěna iia stavební objekty:

SO Ol Novostavba polyfrinkčiií'ho doinu Ll Sv. Aiiny - Briio, ?il, Hybešova
SO 02 DOlllOVl]í přípojka srody
SO 03 DOlllOVl]í přípojka jednotiié kai-ializace
SO 04 Horkovodiií přípojka a přeílávací stai'iice
SO 05 Doinovní přípo?jka elektronických koiminikací

SO 06 Zpeviiěné-ploclfy a dopravní i-rapojei'í, HTÚ

SO 07 Dočasríé přeložei'ií el. skříní a připojení NN včetne umístění nových el. skříní do objektu
SO Ol Novostavba polyfunkčmho doinu u sv. Anny - Brno, ul, Hybešova

Dle podané žádosti se jedná o objekt s jedíiíin podzemníin a sedini nadzei'rmímí podlažími
s plocho?i střechou, jehož funkční skladba bude obsaliovat ordiiiace, obcl'iodní plochu ?irčenori
k prode?ji zdravotiiickýcl"i potřeb, jediiotky doinu s pečovatelskou službou (dále DPS), sociální a
teclinické zázemí a parkovací stání. Celkein bude v objekt?i ?imístěno 21 jednotek DPS ve 3.NP 5.NP, 1) ordiiiací a 5 iiispekčnícli pokojči, arcliiv, recepce, zázemí DPS ?iinístěi"ié ve 2.NP, 6.NP
a 7NP. Obclíodní plocha včetně zázemí bride v 1.NP přístupná z ulice Leitnerova. Parkovací
plochy budou ?iinístěiíé v 1.NP v l:íočtu 5 parkovacích stání (z toho 2 místa vyhrazena pro
iinobilní) přísthipiié stávajícíin vjezdem z i?ilice Hybešovy a v 1 .PP bude 18 parkovacích stáiií
umístěné na zakladačícl'i, které budou příst?ipné a?itovýtaliein z íilice Leitnerova. Dalšíclí 15 iníst
je vybrazeiio v areálu objetu. Navržený objekt ?izavírá blok vyinezeiiý rilicemi Leitnerova,
Hybešova a bride dostavbo?i nárožní prolriky, která vziiikiie po odstranění stávajících objektči
Hybešova 545/41 a 288/41a, jejichž odstranění bylo povoleno rozhodimtíin zdejšílio stavebního
úřadu pod č. j. MCBS/2017/0108981/ZEMI( di'ie 17.07.2017. V půdoryse má objekt tvar
nepravidelnélio čtyřúhelníku o rozíněrecb cca 38,4x9,9x31,4x24,3 in, který je umístěný svojí
iiejdelší stranori při severní liraiiici dotčených pozei'iíkioí a zasahrije zlir?iba do 1/3 hloubky těchto
pozemků. Navržený objekt respektuje uliční čáru ulice Hybešovy a v ulici Leitnerova je oproti
stávajícíimi domí?i ?isto?ipen. Sediné nadzenn"ií podlaží siněrein k ulicíi'ií Hybešova a Leitnerova
?ist?ipuje a výško?i atiky, která je cca 22,75 ín navazrije na srýšku atiky protilehlýcli stávajících
bytových domíoi. Balkony jsori uinístěné na jihovýchodní straně objektu směrem do ulice
Leitiierova a na jihozápadní stranu objektu jso?i situovány prímíběžné lodžie oddělené zástěnami,
okna na fasádě jsou v pravideliiém rastru uspořádáiia v bílém omítkovém pásu. Nosiiý systém
objektu budo?i tvořit inonolitické železobetonové stěny a sloupy, hlubinné založení bude na
vrtanýcl"i pilotách, v úroviii podlat'ry je iiavržena základová deska jako ,,bíla vaiia".
Koiisti'ukčiú a inateriálové řešení:

Svislé nosné konstrukce 1.PP-5.NPjsori navrženy po obvodu ze železobetonovýclí stěn tl.
300mm-350min. Uvnitř prostor?i 1.PP-7.NP jsou iiavrženy ze.lezobetonové sloupy a ztužující
zelezobetonové 5ádro. Svislé iiošné koíistrukce 5.NP-7.NP tvoří kerainické tvárnice tl. 300mm.
Pi'íčky budou V:YZClěll:)/ Z cil-iel pro příčkové zdivo Porotherm. Stropiií deska i"iad 1.PP bude
železobetonová ínonolitická iiavrž.eiia v tl. 260inin. V 1.NP a 6.NP je iiavržena v tl. 280inin, ve
2.NP-5.NP je navržena si tl. 240inm. Stropiií deska iiad 7.NP b?ide tl. 220mm. Balkónové desky
b?ido?i připojeny poinocí systémových prvkči l)l'O přerušení tepelného i"iíostu v určitých patrech,
tl. ?xide 180min a 200inm, betonový POVl'Cll opatřený izolačním nátěrem, iíášlapná vrstva keran'iická dlažba. Střeclqa objektíi bude fóliová liydroizolace se systémovýini doplňky,
mechanicky ?ikotvená. Fasády - kontaktní zateplovací systém sobkladein zkeramických
režiiých obkladových páskči skládaiiýini na střih, částečně s fináliií ininerální oinítkou.
SO 02 DOlllOVl]í přípojka vody

Je iiavržena iiová vodovodiií přípojka PE63 v dl. 12,9 m s iiapojeníin íqa vodovod DN 100 v ulici
Leitnerova, na který je vedena kOllllO a ?ikončena ve vodoiněrné šachtě o velikosti 1 ,2x0,9 in na
pozeinkai pai:. č. 1545, k. ú. Staré Brno, obec Brno, vpravo od sjezd?i do gai-áží zulice.
Leitneroya.

SO 03 Doinovni připo?)ka 3ednotne' kaiializace

Navržená kanalizač-ní-pří'po?jkii DN 150 z kaineiiinových (ríib bi?ide zaústěna od šachty Ši do

jedi'iotné kanalizace DN 600/900 l?íro veřejiio?i potřeb?i v ?ilici Leitnerova a bude mít dl . 8, l Ill.

C'..j. MCBS/2019/OI IC)065/K.Al-.í
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Pro OCIVOCI dešt'ovýcl'i vod je iiavržeiia retei'ičrí?í nádrž o objemu 8 m3, která tná prčiiněi' 2,4 m a ?ie
?imístěiia na pozemkíi pai'. č. 1545, k. ú. Stai'é Brno, obec Brno, vlevo OCI sjezdu do gai'áží z ri]ice
Leitiierova.
50 04 Horkovodní přípo5ka a předávací staiiice

Jako zdro.j tepla ?je navržeiia výměníková staiiice umístěná v 1.PP ob?jektíi napojena na SCZT
novori parovodní přípo?jkori sr dl. 38,5 in (řešeíia s olile«lein iia přecliod z pái:y íia horkoci vodu)
?iínístěnou na pozeinla?i par. č. 1581. k. ú. Star'é Brno, obec Briio. Pi'ípojka je odbočko?i ze
stávající přípojky pro objekt Hybešova 289/43, která prochází kolino přes ul. Hybešova.
Odbočka bude vyvedena z nové odbočné šachty, kter;í bude řešena jako inonolitická konstrukce
o viiitřiiíin rozměru 3500xl300x2]00 n'ím a její trasa povede poí:lélne v komimikaci, kcle se po
cca
35 m pravoúlile zalomí, projde cl'iodiíkein a bude zaústěiia do objekt?i, kde Li?icle ?irnístěiia
VýlllellíkOVa StallíCe.
SO O5 Don'iovní přípo.jka elektroiiickýcli konmnikací

Nosrá
přípojka slaboprotídu bude cca si dl. 13,9 in ?iinístěííá cca 2,1 in od jihovýcliodní brai-iy
objektu
SO 06 Zpevněné l)IOCIIY a dopi-avní iiapo?jení, HTÚ

Podél objekti?i b?ide provedena rekonstrukce chodiiíkovýclí l)IOCII, stavbou dotčeiié zpevněné i
nezpevněné plochy budou po ukončení vÝstavby ?ivedeiiy do pčivodiiíl"io stavu. Součíístí 50 06 je
nový sjezd (viz rozliodimtí o povolení sjezclu ze dne 11.04.2018 pod
č. j. MCBS/201 8/0061394/ADAM, které iicibylo prásrní inoci dne 03.05.2018), do1-íravní iiapojení
objektu bride tedy zajištěno novým sjezdem z ?ilice Leitnei-ova a stávajícíin sjezdei'n z ulice
Hybešova.
SO 07 Dočasiié přeložei'ií el. skříní a připo.jení NN včetně riinístěiií nových el. skříiií CIO objekt?i
Přfpojková skříň NN cca uprostřed fasády stávajícího objekt?i bude zrušeiia a inísí:eín připojení
NN bude nosrá rozpínací skříň ve fasádě novélio objektu směrein do ul. Hybešova. Rozpojovací
jistící skříň rozvoclu NN ?iinístěná na výcliodiiíin rolm stávajícího objektu bi.ide dočasně
pren'iistena a pO Vý'SúaVbe ZllOVu ?níegi'ovaíia dO SeVel-Ilí faSad'l 1lOVOSfaV5')" sinerein CIO tlllCe
Hybešova.
Odstraiiění stávajících objektíoi a nová výstavba vyvolá úpravu rozvodíůí veřejného osvětleiií. Po
siýstavbě objektu b?ide sr jeho fasádě iii-nístěna IIOV21 slcříň VO, ktei'á bude připojena z vedlejšího
objektu Hybešova 43 a odtud bude pokračovat nový kabel k novérrai stožáru VO, který bric{e
umístěn vulici Leitnerova. Nově bude siněrem do ?ilice Hybešova osazen světeliiý bod

veře?jného os'větleiií opět na fasádě novélio dornu.
Pro pi'oíiedení smvby se starioi tyto podmťnk"y.'

1. Stavba Liude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla
ověřena stavebi'iím úřadem. Přípaclné ziněny iiesiní být pi'ováděny bez předcl'iozíl'io
poyolení stavebním úřadem.

9

3.

4.

5.

Stavba bude prováclěiia stavebníin podnikatelem (zliotovitelem stavby).

PřeCl zaha3enini SlaVel)IIICII i:)l'aCl OZll21lllíe SíaVe5mlllu Lll'adLl felJmlll Zalla?]elll StaVt)9,
iiázev a sídio stavebiiílio podnikatele, ktei-ý bude stavb?i prováclět.
Před zal'iájeiiím stavby stavebník ciinístí na vi«litelnéin inístě u vstu):+u na staveniště
štíteko
povolení stavby "STAVBA l)OVOLENA" a poiiechá jej tain do dokončení
stavby.
Před zahájeníin stavby stavel-»ník zajistí vytyčeiií prostoi'ové polohy stavby podle
vytyčovacícli výkresči vsoulad?i se společnýn'i úzeiniiíin rozhodmitíin a stavebníii'i

povoleiiíin právnickoci nebo fyzickoci osobou s příslttšiíým opráyněním.

6. Běliein stavby dodržte volný prčijezct pro pozární, sai'íitni' a pohotovostní vozidla.
Podzemní hydi:anty iiesiní být zastavovány matea'iálein, zabezpečte možiiost plyimlého
OCIVOZLI octpadkči. Při provádění stavby je mitno dodi-;žovat předpisy, týkající Se
bezpečnosti
práce, tecl-+iiickýcl-i zařízení .:l dbát o ochraí'ui zdraví osoLi na staveništi i osob
nepatřícícl'i ke stavbě.

Č.j. MCBS/2019/Ol 10(?Kí5/K;íL.í
7.

8.

Sli'.

a'l
'í

V prioiběl'ni l?írová«lění stavebních prací dodržte zákoii č. 258/2000 sb.. o ocl'irai'iě
veřejného zdrasrí, si platném ziiění - díl 6 tist. F5 30-36 a i'íařízení' vlády č. 272/2011 sb., o
oclíraně zdraví před nepříznivými účiiiky hluku a viLirací.
Zhotovitel stavby je povii'ien použít jen výrobky a i'nateriály, ktei'é ma.ií takové vlastiiosti,
aby l)O dobu existence stavby byla při běžné údržbě zamčeiia požaílovaiiá ineclianická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, oclqraxia zdraví a

životiiílío prostředí, bezpečnost při u:žísrání, oclu'aiia proti lilukri a úspora eiiergie.
Doklady o ověření požadovaných vlastností použ.itýcli výrobků je povineii stavebiiík
9.

předložit nejpozději k závěrečné koi"itrolní prolilídce stavby.
Pi'i stavebníc]i pracícli je třeba postripovat d]e nařízeiií vlády č. 362/2005 sb., o bližšícli
l)OZadaVClCll lla 5eZpecnOSt a OC)íll'allll Zdl'aVl IXI praCl ?la l)l'aCOVlSflCll S i'iebezpeciin padLl
z výšky nebo do hloí?íbky a nařízení vlády č. 59i/2006 sb., o bližšícli ininiinálnícll
pozadaVcicll Ila beZl)eCllOSí a OClll'anll Zdl'aVl pl'l I?)I'aCl na SfaVelllSílCll.

10. Pokí?íd bude třeba poi?'ižít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požáí:láno
předeí'íq o souhlas )rřísl?išiqý silniční sprásrní orgán.
11 Po celou dobri pi-ováděiií výkopovýcli prací imisí být zajištěna bezpečnost cl'iodcči.

12. Příjezdové trasy na staveniště včetně tonáže porižitých vozidel budou před vydáním
stavebního povolení projednány s Brněiiskýini koinunikaceini a.s., Reimeská tř. 1 a, Brno.
13. :íudou zqjištěi'iy bezpečné vstcipy a íijezdy do objektči.
14. Výkop bude l)O celé délce ohrazen a v noci osvětlen.

15. O zvláštní uzívání koinunikace a rizavírkri ?coimiiiikace požádá zl'iotovitel inin. 30 diií

před zahájením prací Úřad?i městské části iněsta Brna Brno - střed, O«:lbor dopi'avy a
majetku.

16. Dopravní řešení akce včetně rižitf přechodiiélio dopravníbo značeiií bi?ide předem
projednáiio, odsouhlaseiio Specializov:inýin pracovištěii'í dopraviího inženýrství BM a
BO KRP JinK, Ko?inicova 24, Briio, a staiioveno l»řísl?išiiýin silničníin správiiíin úřadein
při jedi'iáiií o zvláštiiím uzísrání komrinikace.

17. Před zalíájeiiíin praqí projednejte se všeini správci podzemnícli a povrchových zařízení
navrhovaný postrip prací, vyžádejte si vytyčení ii'ižeiiýrských sítí, inform?ijte je o
pravděpodobné době zahájení pt'ací. Odkryjete-li zařízení, ?ivědoii'ite o toin jejich
vlastníky či správce. Obnažeiié zařízei'ií inusí být zajištěno před poškozeníin. Před
provedeníin záhozu rmisí být přizván odpovědný pracovník kprovedení kontroly
nepomšenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek za1:íište do stavebiiího deníku.

18. Pi'i provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Pi-ostorové ?ispořádáiií sítí
teclíiiického vybavení.

19. Stavebník předá ?lí:l Odbor iiivestičiií Magistrátu iněsta Brna zainěřeiií skutečiiého
provedení stavby.

20. Dodržte podmínky vlastníkči a správců stavbou dotčených iiiženýrskýcl'í sítí nebo jejich
ochraiuqýc}i pásein, týkajících se vytyčení, oclii'any a kontroly jejich zařízení, íivedeiiých
ve vy?jáclření společností:
Bi-něnských koiminikací a.s. zii.: 3100-Nov-733/18 ze diie 17. 12.2018,
Bníěííských vodáren a kaiializací, a.s., zii. 722/004965/2019/DMi ze diie 11.03.2019,
Dopravnílío podnikci města Bt'na, a.s., zn.: 15327/2018/5040 ze diie 15.01.2018,
E.ON Distribuce, a.s., zii.: B694]-16295680 ze dne 14.Ol.20l9 21 T6779-16298371 z.e
dne 14.01.2019,

GridService, s.r.o., zn.: 50018467]5 ze diie 09.01 .2019,
Teplárny Brno, a.s. zn.: 077415/2018/TB ze dne 08.01 .2019,

Česká telekonmnikační infrastr?iktura a.s., č. j.: 500844/ 19 ze dne 03.01.20l9,
Policie ČR, Specializované pracoviště DI Krajského ředitelství policie Jihoi"iioravskélío
kt'aje č. j.: KRPB- 18948-6/Č'J-2018-0600DI-KOL ze dne 14.01 .2019,
Magistrátu města Brí'ia, lOdbor?i investičního pod č.j. MMB/050737]/2018 ze dne
06.02.20l9:

C.?j. ŘolCBS/2019/Ol l 00(í5/KALJ

Slí.

5

21. B?ido?i spliiěiiy požaclavky clotčeiiélio orgámi ?ivedeiié v závazném stanovisku Krajské
hygienické
stanice ,jiliomoravského kraje č. j. KHSJM 14636/2019/BM/HP ze dne
19.03.20l9:
Před uvedeníín stavby do trvalélio ?ižívárrí provede ii'ivestoi' stavby měření l'ilriku
zprovozu všecli stacionáriiích zdrojči liluku (VZT a chlazei'ií) íiavi"žené s[avby
naSíaVenýcl'l Ila .lellCl] IllaXllllallll l)IJOVOZIII V:)"kOll prokazQpCl Vne?1ex1')onovaíieJšnn
cliráiiěiiém veiikoviiíín pi'ostoi-i?i staveb (stóvajícícli objektči k bydiení) iiepřekročení
hygienických liinitči hluku bipravených Nařízeníin vlády č. 272/201l sb., l)l'O dei'iní i
ilOčllí
dobu. S7ýsledk)i měření hluk?i b?ido?i investorein předloženy KHS JinK
k poso?izení.
Pro vodovodiií přípojky budo?i po?ižity výrobky splňrijící obecné l'iygienické požadavky
iia výrobky přicházející do stykri s vodou. Doklady po?ižitýcl'i výi-obkči O S}:)Illěllí těchto
požadavkťí budou před ?iveclením stavby do rižívání předloženy KHS JmK k poso?izeiií.
P';'ed uvedením sta'vby do trvalého ?ižíváiií bude provedeii laboratorní i'ozbo+' pitiié vody
zpředinětiié stavby vrozsabri kráceného i'ozborti, jak je staiioveiio vpříloze č. 5
k vyhlášce MZ č. 252/2004 sb., kterou Se staiioví požádavky na pitno?i a teplo?i vod?i a
četnost a rozsali koiitroly pitné vody, ye znění pozdě?jšfcl"i předpisči. Odběr vzorkči pitné
vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčeiií o akreditaci,
osvědčení o správné čini'iosti laboratoře a u drz.itele autorizace. Výsledky i'ozborči vody
b?idori přcd ?ivedeníi'ií stavby do ?ižív;"mí přeďložen)í KHS JmK k posouzení.

Před uvedením stavby do trvalého iizívání budoii na KHS JmK předloženy výsledky
iněření liluk?i z maxiinálního provozci všech zdro'yu hlukhi (cladící zařízeiií, výtah, VZT,
autovýtali atd.) a provozai dopravy ve 2.NP (ordinace 2C - m.č. 6, ordinace 2E - 'in.č.6)
prokazující sr iiejzatfžeiiějších cliráněných vnitřních prostorech stavby nepřekročeiií
hygieiiickýcli liinitů liluku ?ipravenýcl'i Nařízením vlády č. 272/2011 sb., o ochraně
zcli-aví před i'íepřízaiivými účinky hluku a vibrací, sre Zllěllí pozdějšícli pi"ectpisů, 1)l'O
dqránexié viiitřní prostory staveb pro denní dobu. Měření hluk?i inů2.e být provedeno
pouze držitelem osvědčení o ala-editaci nebo držitelem certifikace.
Přéd uveden'ím stavby do trvalého užíváiií budou iia K?HS Jl'llK předloženy výsledky
měření l'iluRu z inaxiinálnílio provozu všec}i zclrojťi }iluk?i (cladící zařízení, výtal'i, VZT,
a?itovýtali atd.) a provozí?i dopravy sre 3.NP (jednotka 3E - m.č. 4 ložnice) prokazující
sr nejzatíženějšícli chi'áiiěných vnitřnícli prostorecli stavby iiepřeki'očení hygieiiických
limitů hluku upravených Nařízeiiíin vlády č. 272/2011 sb., o ocliraiiě zdravf před
nepříznivýn'ii účiiiky lil?ikai a vibrací, sre Zllěllí pozdějších předpisči, pro chráněiié viiitřní
prostory staveb pi'o denní dobu. Měřei'ií hluku i'iqčiže býí provedeno po?ize držitelein
osvědčení o ak?reditaci iiebo držitelem certifikace.

Ziněna využití obchodnícli jednotek iiepotravinářského cliarakter?i b?ide samostatně
projecnána na KHS JmK.

22. Budou Sl)1llěllV požadayky dotčenélio orgánu ?ivedeiié v zóvaznéin staiiovisk?i odboru
ži'votnílio prostředí Magistrátu města Brna č. j. MMB/0006197/2019/A/IIDA ze diie
07.01.20l9:
K vytápění objektu bude sloužit srýn'íěnrkosrá stanice iiapo?jená na centi'ální zásobováiií
tepelnou energií
Případiié dodatečné změny ve zpioísobu vytápění či v instalaci náliradnílio zdroje
elektrické enei'gie bi?idou předloženy ke schválení (';LS) MMB
Během stavebiiícli pr;icí a při manipulaci se staveLíníini materiály budo?i zavedena účinná
Opafí'eíií ke Sllížellí l)l'aS'llOSfl, .]akO Ilapř. skral:íeni, Zakl')?Vánl al)OCI.
Biide omezeiia prašnost řádnou očistoci auton-iobilů opouště?jící'ch staveniště a běliei'ii
letního suchélio a větrnélio období i ski'ápět-iíin clotčeiiých prašiiých l:+loch staveniště.
Bude pi'ováděna pravidelná koíitrola přQiezdovýcií koinunikací na staveniště a v blízkosti
stavby sr případě imtnosti (při jejich znečištění) bi?tde nepíodleně zajištěna je?jicl'í očista
Pro řezáiií stavebních inateriálioi budori používány řezačky s vodní cionoci. příl:+adně
b?idoíi i'ezaiié inateriály díoikladně smáčény

Stavenište b?idoii obsluhovat poi?ize vozidla, která splňu?jí emisrí iiorimi EURO III a vyšší
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23. Budou spliiěny požadavky dotčeiiélio orgáim ?ivedené sr závaznéin stanovisku odboru
životníl'io prostředí, referátu posrizování vlivu iia životní prostředí, Magistrátu
města ljl-?la
Bi-iia C.
č. J.
j. A4MB/0508003/201 8/PK ze diie 17.Ol.20l9:
IlleSta

Upozoi'ňhijeine iia legislativ?i v odpadovém liospoclářství - zákoii č. 185/2001 sb., o
odpadech a související právi'ií předpisy, především vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 383/2001 sb., o podrobnostecli iiakládání s odpady, vyl'íláška 1S4ZP č.
2947')005 o podmíiikách uk?láííání odpadkči na skládky.
Prioiběžná evidence odpadťi vzniklýcli při i'ealizaci včetně í:loložení zpioisobu nakládání
(vyuz:ití, odstraiiění) a doklaclů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem
odpadči při závěrečiié kontrolní prolilídce stavby na zákiadě vyžádání dotčeného orgánu ust. § 4 zákona č. 183/2006 sb., v platiiéin znění, stavební zákon.

Při realizaci je imtné dodržet ČSN 83906] Vegetačiií úpravy - ochrana strorníoí, porostťi a
1:)IOCII l)rO vegetaci při stavebiií'ch čiiiiiostech, (')SN 839021 Technologie vegetačních

ňprav v krajinÍ - rostliny a jejich výsadba a CSN 839031 Trávinaky a jejicli zakládání.

V pŤíp::iíie kácení ďrevin miino les je dle cist. 84 8 odst. l zákona č. l 14/1992 sb., o
ocliraně přírody a krajiiiy v platnéin Zllěllí iiezbytné povole+'íí orgánu ochí-any přírody.
Dle obecně závazné vylilášky č. 20/2001, ktero?i se vydává Statut města Bma je orgánem

k povolování kácení dŤevin přísltišiíý Úřad iněstské části města Brna.
24. Zhotovitel stavby je poviiien vést na stavbě stavební deník.
25. Stavba, stavební práce budou dokoiičeiiy v teriníní?'i do dvou let od nabytí právní moci
tolioto rozliodruití.

26. Stavebník je poviiien v soriladu s ?ist. § 152 odst. 3 l)íSll]. d) stavebního zákona ohlásit
stavebníinu úřadri fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou
č. 7 přílohy č. 6 části B žádosti o vydání společného úzeinního rozlíodnutí a sLavebního
povolení vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územnílqo rozhodování,
úzeinrího opatření a stavebního řádu, v platnéi'ií Zllěllí.
27. Stavbri lze uzísrat jen na základě kolaridačního so?ililasu. Po dokoiičení stavby a SPll]ěllí
podmínek stavebnílio povolení požádá stavebník sr souladu s ust. § 1.22 stayebního
zákoiia o vydání kolaudačního so?il-ilasu na předepsaiiéin fori'ííuláři dle přílohy č. 12 - část
A a část B vylilášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě úzeinního rozhodování,
územiiího opatřeiií a stavebního řádu, v platném Zllěllí.

Účastníkem řízení vymezenýn"i podle ?ist. § 27 odst. 1 písin. a) zák. č. 500/2004 sb., správní řád,
v platnéin Zllěllí (dále jen správní řád), z okrulm účastmků stavebnílio řízeiií stanoveného podle

us't. Fs 109 stavebního-záko-na, je spo'lečnost IMOS developineiit otevřený podílový fond,- IČO
75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha.
Odůvodnění

Dnem podáiií žádosti o sCavební povolení bylo zab4jeiio stavební řízení. Stavební úřad
přezko?iinal žádost a shromážděné podklady z hledisek uvedených sr ust. 8, 111 odst. l a 2
stavebiiílio zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenýini orgány. Poiiěvadz. žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záiněíu a stavebníi-im úřadu jsoí?í dobře znáíny
poměry sr úzeiní, hip?istil v sorilad?i s ?ist. F3 112 odst. 2 stavebního zákona od ústníbo jednání.
Protože se jedná o řízení s velkýn"i počtein účastníla:'i, tj. podle ust. !' 144 odst. l Sl)r21VllíllO řadu
řízení s více iiež 30 účastníky, oznámení o zaliájení řízení bylo podle ust. F§ 113 odst. 3
stavebiiílío zákona doi'učeno stavebníkovi do vlast+iích ríiko?i a ostatiiíin účastníkíoíín řízení

veřejno?i vyliláškori. Socičasně s vyvěšei'iím Il.?l úi"ediií desce bylo oznámení o zahájení řízení
zveře?iněiio zpčísobem umožň?ijícíin dál]<ový příst?ip.

Okruh účastni'kči ří'zeiií byl stanoven v so?iladu s ust. % 109 stavebi'iího zákona. Pí"i vy+nezování
okruhu účastiiíkči stavebrího řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném pří1:íadě toto

(»rávní postavení l»řísluší podle ust. § JO9 písm. a) stavebníkovi a zároveň dle ?ist. !S 109 pi'sm. b)
vlastníkovi stavby, iia nFz iná být ziněna provedena, tj. IMOS developinent otevřeiiý podílový
foiid, IČO 75160013, Pobřežiií 620/3, 186 00 Pt'aha, a dle ust. 'f:H 109 l)íSlTl. e) vlastníku
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so?isedního pozemku iiebo stavby na něin, inčiže-li být jelio vlastnické prásro prováděním staí='by
příino dotčeiio, tj. vlastník pozemk?i par.čís. 1536, 1537, 1540, 1541, 1542, 1557/2, 1559, 1747,
1149. k.ú. Staré Brno. obec Bi'no. vlasti'iík budosry č.p. 281. 289. 690, 699. 703, 706. k.ú. Stai'é
Brno, obec Brno, vlastník b?idova bez č.p./č.ev. 1121 pozemkri pai-.čís. ]557/2, 114l, 1749, k.ú.

Staré Brno, obec Bt'iio.

Dle rist. S) 4 odst. 2 stavebního záko+ia rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřeníin
astanovisky dotčei'iých ot'gánči. Hasičský záclir.:tnný sbor Jihoinoravskél'io ki'qje a Odboipan'íatkove pece ?V]agistratu inesta Brna vydali souhlasiia zaavazna' staiioviska, Kra?)ska liygieiiicka
stanice JmK a OdLíor životmho prostřectí Magistrátu města Brna vydali sorililasiiá závazná
stanoviska s podmííikaini, které jsou zalii'iiuty clo podmínek stavebního povoleií.

Bylo sry«Mno rozhodmití Magisti'át?i iněsta Bi'iia, Odboru vodiiílio a ]esního hospodářství a
zeinědělství pod č.j. MMB/120843/2019 diie 01.04.20]9 l)l'O stavbu reteiiční iiádrže o objeinu
8,2 tT]'.
Dok?iinentace stavby splňuje požadavky stanovené vyliláškou č. 268/2009 Sb. o tecl'mickýcl'i

požadavcích na stavby, sr platném ziiění. Podle scliváleiiého Územiiflio plámi města Brna (cÍále

jen '[?JPl'llB) jeho závazné části, Vyhlášky stat?itáíiiílio iněsta Bi-na č.2/2004, vc Zllěllí pozdějšícli
vyhlášek, přílohy č.] Regulativy pro ?ispořádáiií území a dle podrobnější úzeiniiě pláiiovací
dokuinentace Regulačíiího pláiui Městské painátkoyé rezervace Vylílášky iněsta Brna č. 28/2006
se i'iavrhovaiiá stasyba iiacl'iází sr ploše stavebiií stabilizované, funkčiií ploše všeobecného bydlení
- BO. Předinětiiá stavba iiezinění stávající účel a inteiizithi vy?ižití území, splňuje regulační
podmíiiky přípustného využití pro PIOCI?LI všeobecného bydlení' - BO. Neiií v rozporu se záměry

ťlZelnlllllO planovani V dOfCellelll uZellll, a l)rOlO Je l)l'llXlSflla.
Náinitky účastníka řízeiií nebyly v řízení ?iplatiiěny.

Stavebiií úřad sí provedeném stavebiiíin řízeiií přezkoumal podaiiou z.ádost a přiložené pcxlklady.
Zádost projednal s účastiúy i'ízení i dotčeiiými orgány a zjistil, že jejíin ciskutečněiiím nejso?i
oliroženy záji'ny chráněné stavebním zákonen'i, předpisy vydanýi"iíi k jeho provedení a zvláštinaini
právníini předpisy. Stavební úřad v prioiběl"iu řízei'ií neshledal diotvody, které by bránily povolei'ií
stavby, a proto rozliodl tak, jak je uvede+io ve výroku rozhodimtí.

Stavba nesiní být zaliájeiia, dokud stavební povolení iienabude právní moci. Stavetiní povolenf
pózbývá plati'iosti, jestliže stavba i':iebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravní moci.
Pouěení o odvolání

Proti tomuto rozhodimtí mobou podat účastiiíci řízeiií podle ust. :> 81 odst. I správiiítío řádu
odvolání do 15 dmoi ode dne jel"io doi'?ičeiií k Odbom územiiílio a stavebnílío řízení Magistrátu

města Bri"ia, Maliiiovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáaín'i uči1)ěl1ýnl prostřediiictvím Úřad?i

iněstské části města Bri"ia, Bri"io-sti'ed, Stavebnílio úřadu, Doi'iqinikánská 2, pracovište Měnínská
4, 601 92 BrllO. Rozhodimtí je oznámeno účastníkčim doručením stejnopisu píseinnélío
vyhotovení do vlastnícli r?iko?i íiebo l:írostřediiictvím veřejné datové sítě do datové schráiiky.
Lhčita l)[0 1?iodání odvolání začíná i:»ě;zet dnei'ii násled?ijícíin l)O doručení píseinnél'io vyhotoveiií
rozhodnutí, nebo ne?jpozději 1:)O yiplymití desátébo dne ode diie, kdy bylo iiedori?ičené a ?ilože.né
rozhodíii?ití pi'ipraveno k vyzvedimtí nebo doručeno do cla(ové scl'íránky. Odvolaní ínusí inít
iiáležitosti podle ?isL § 82 odst. 2 správnílio řád?i 21 in?isí být podái"io v potřebnéi'i'i počtu
stejiiopisa:'i tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zčistal správiiíinu orgánu. Včas
podaíié a přípustiié od'volání proti ton"iíito t'ozhodni?ití má podle rist. S? 85 odst. i správního řádci

odkladný účiiiek.
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Toto rozhodiuití rmisí být v3ívěšciio l)O dobu 15 dnů
na úřední desce Úřadíi městské části města Briia Briio-střed:

Sejinuto dne:

Vyvěšeno dne:

a současně zveřejněiio zpčisobem ?imožň?ijícím dálkový přístíip,
v soriladri s ustanovením F§ 26 odst. l správního řádri:

Zveřejnění ukončeno dne:

Zvei'ejněno dne:

Otisk razítka a podpis orgánu,
který potvrzcije vyvěšeiqí a se?jmutí rozlíodímtí
a jeho zveřejiiění zpťísobein umožňujícíin dálkový přísmp

Správní poplatek byl vyi'iqěřen podle položky č. 18 bodu 1. písm. b) zákona č. 634/2004 sb., o
správníclx poplatcích. v platnéin znění, ve výši 10.000,- Kč.

Přílohy liro stavelmíka
lx oveřená projektová dok?iinentace
štítek "Stavba povolei-ia"

Dor?ičí se

Stavebník - doručí se jednotlivě

IMOS developi'i'ient otevřeiiý podílový fond, Pobřežíií 620/3, 186 00 Praha obhospodařovaný
investiční společností AMISTA investičiií společnost, a.s., Pobřeži'í 620/3, 186 00 Pral'ía,
zastoupen

1

Ostatiií účastníci stavebiiího řízení - ClOl'Llčí se veřejnou vylíláškou
Brněnské kon-iunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno

Brněnské vodári'iy a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno

Česká spořitelna, a.s., Olbi'aclitova 1929/62, 140 00 Pral"ia
Česká telekoinunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech m,ýjetkových, Úzeinní l:+íacoviště Brno, Příkop
818/l 1, 60441 Bi'no
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E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budě?iovice

Magisti'át iněsta Brna, Majetkový odbor, Maliiiovského iiainěsí 624/3, 601 67 Brno

Magisti'át města Brna, Odbor investičiií, Kounicova 949/61, 601 67 Briio

Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Bi-no
Teplárny Briio, a.s., Okru'zrií 828/25, 638 00 B]'llO

UPC Česká i'epublika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Pi'aha
vlastník
pozemla?i par.čís. 1536. 1537. l 540, 1541, 1542, 1557/2, 1559, 1747, 1749, k.ú.
Staré Brno, obec Briio
vlasti'iík budovy č.l). 281, 289, 690, 692, 703, 706, k.í Staré Brno, obec Brno
vlastiiík
budova bez č.p./č.ev. na pozeinku l:íar.íj's. 1557/2, l 141, 1749, k.ú. Staré Briio,
obec Brno
České Radiokomuníkace a.s., Skokanská 21 ] 7/1, 169 00 Pralqa

Dopravní podnik města Brna,a.s., Hlinky 64/ 151, 656 46 Bi'iio
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Na vědomí

2. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jiliomoravskél'io kraje, Specializované

pracoviště dopravního iiižeiiýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 687/24, 602 00 Brno
4. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková orgaiiizace, Kor+nicosia 1013/16a, 602 00 Bri-io
3 . Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/] 1 , 602 00 Brno

Dotčené orgány

5.Hasičský záclii-aiiný sbor Jil-iomoi-avského la'aje, Štefáiiikova 1 03/32, 602 00 Brno

6.Ki'ajská hygienická stanice Jiliomoravského kraje, Jeřábkova l 847/4, 602 00 Brno
7.Magistrát města Bi'na, Odbor painátkové péče, Maliiiovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
8.Magistrát
města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zeinědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
9.Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Briio
Dále oMrzí

10.ÚMČ Bi-no-střed, Don'iiiiikáiiská 2, 601 69 Brno - úřední deska

11 .právník, zde

12.oprávněná úřední osoba
13.spis

ZPĚTNÝ LÍSTEK
Úřad íněstské části města Brna, Brno-střed
Doininikánská 2, Pracoviště: Měrínská 4

601 92 Brno
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Úřad městské části města Bma, Bi'no-střed
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Dominikánská č.p. 264/2
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O'dbor územního řízení a stavebního řádu - Stave6ní úřad
Doininikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací:

MCBS/2015/0025650/KALJ

K podání:
Spisová znaěka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2015/0003011
3200/MCBS/2015/0003011

Jana Kaloudová, tel.: 542526418
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Brno 17.04.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKÁ
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková ěást:

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor územmho řízení a stavebmho řádu - Stavební úřad,
(dále jen stavební úřad), přísl?išný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním
plánovánf a stavebiiím řádu (stavební zákoii), v platném znění (dále jeii stavební zákon), ve stavebi'iím
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
21.01.20l5 podala společnost IPc brno s.r.o., IČO 25592459, Milady Horákové 24, 602 00 Brno

v zasto?ipení na základě plné inoci společností PROJECT building s.r.o.-, IČ0 47917431, Erbenova č.p.
375/8, 602 00 Brno (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumánf:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnějšf úpravě
územnffio rozhodování, územního opatření a stavebního řád?i

stavební povolení
na změnu dokončené stavby stavebnfmi úpravami, nástavbou a přístavbou s názvem:
,,Rekonstrukce BD a půdní nástavba + přístavba výtahu, Výstavní 4, č.p. 588, obec Brno"
(dále jen "stavba") na pozemk?i par. čís. 765 v katastrálníin úzern?í Staré Brno.
Pro stavbu bylo vydáno úzermíí rozhodnutí dne 18.09.2014 pod č.j. MCBS/2014/0020900/KALJ
s nabytím právní moci dne 31.lO.2014

Stavba obsahuje:

Předmětem stavebního řízení jsou stavebrí?í úpravy a nástavba BD na rilici Výstavní 4 v Bi-ně, kde
vzniknou v 5.NP a 6.NP jednotky apartmáiiového typu (2x - 2 pobytové mfstnosti +kk), a dále přístavba
výtahové šachty ve dvorní části pro osobní výtah, která bí?ide spojovacím k?rčkem navazovat na vlastm
objekt. Navrženo?i nástavbo?i vznikne další jedno samostatné ?istupující podlaží s novými bytovými
jednotkaíni (5.NP - 3 x 2+kk, 6.NP - 2x 2+kk, ?x 1+kk). Každá bytová jednotka b?ide inít samostatný
balkon. Parkovací stání jsou řešena (14 parkovacích rnfst) iia pozemkíi par.cís. l 720/3 k.ú. Stai-é Briio,
obec Briio, který je v docMzkové vzdálenosti, a jsou zajištěiiy smluvně s vlastníkem pozemku.
V 1.NP - 4.NP bude provedena celková oprava stávajících bytových jednotek, která bude spočívat
především ve výměně okenních a dveřních výplní, provedení novýcli nášlapných vrstev podlalí a povrchů,
zliotovení nových instalačnícl'i rozvodči včetiiě osazení novýc)i zařizovac'ích předmětů. B?ide provedena
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sanace stávajícího narušeného a poškozeného zdiva suterénu (pffpadně i 1.NP). V rozsahu stávajfcíího
schodišt'ového prostor?i se doplní schodišt'ová ramena do nových podlaží.
Konstrukčně bude nástavba řešena jako kombinace ocelového skelet?i a zdiva. Stropy budou
zocelových roštů a železobetonových desek betoiiovaných do trapézových plechů, svislé nosné
konstrukce budou zděné kombinované s ocelovými sloupky, zdivo obvodových i vnitřních stěn bude
zděné z lehkých materiálťi - Ytong, stěny 5.NP i 6.NP brido?i v horním líci ukončeny železobetonovým
ztužujícím věncem. Schodiště do nástavby b?ide provedeno prodloužen?ím stáva?jícnho, nové
prefabrikované teracové stupně.

Ve dvoře bude provedena přístavba nové výtahové šachty, šachta bude přistaveiia ke stěně
stáva?jícíího schodiště, založení železobetonové vany spodml'io dojezdu bude vzhledem k rninimalizaci
nerovnot'něrného sedáí'íí navrženo hlubinné na mikropilotách. Vlastní výtahovou šachtii bude tyořit
ocelový prostorový rám z uzavřených profilů, opláštění šachty bude skleněné, vodorovné stropnf desky
podest a horního zastropet'ií budou železobetonové betonované do trapézových plechů, tyto desky budou
kotveny do stávající schodišt'ové stěny. Založení ocelové nosné konstrukce bude navrženo na

železobetonových základových pasech (pod výtahem b?ide železobetonová šachta spodníbo dojezdri)
v kombinaci s mikropilotami.
II. Staiioví podmínky pro pi-ovedení stavby:
1.
2.
3.

4.

5.

Stavba, stavební úpravy b?idou provedeny podle dokiimeiitace ověřené ve stavebním řízení. Případné
ziněny nesmí být prováděny bez předcliozího povolení stavebním úřadei'n.
Stavba bude prováděiia stavebním podnikatelem (zhotovitel stavby).
Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termín zaMjení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
Před zahájením stavby stavebník urruastí na viditeliiém imstě ?i vstup?i iia staveniště štítek o povolení
stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
Před zahájením stavebiiích prací budou se společností Brněiiské komunikace a.s., Renneská tř. la,
Brno projednány přepravní trasy, včetně tonáže vozidel.

6.
7.
8.

Během stavby dodržte volný prťijezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzeínní hydranty
nesrru' být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého odvozu odpadků.
Při provádění stavby je ímtno dodížovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení
a dbát o ochraiiu zdraví osob iia stavei'iišti i osob nepatřících ke stavbě.
V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění - díl 6 § 30-36 a nařfzenf vlády č. 272/201 1 sb., o ochraně zdraví před nepffznivými
účinky hhiku a vibrací.

Při bouracích a stavebnfch pracích je třeba postupovat dle NV č. 362/2005 sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky a NV č. 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcfch na bezpečnost a ochranu
zdravf při práci na staveništích.
10. Stavební úpravy, práce nesmí nanišit nosné části konstr?ikce stavby, objektu.
11. Zhotovitel stavby je poviiien použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po
dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita,
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost pri
užívání, octu'ana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých
srýrobk€í je poviiien stavebník předložit nejpozději k závěrecsié kontrolní prohlídce stavby.
12. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č.l85/2001 sb., o odpadech a o zi'něiiě
některých dalších zákonťi, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku Ministerstva životního prostředí
č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve ziiění pozdějších předpisů, vyhlášk?i
Ministerstva životnílio prostředí č. 294/2005 sb., o podmínkách ukládání odpadků na skládky.
13. Evidence odpadů vziiiklých při realizaci včetně doložeiií způsobu nakládání (využití, odstraněi'u')
a dokladů o předán'í oprávněné osobě bude předložena při závěrečné prohlídce stavby před vydáním

9.

kola?idačního so?ihlasri.

14. Odpady ze stavby nesmf být skladovány na veřejném prostranství, ale musí být zajištěn okamžitý
odvoz.

15. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno předem
o souhlas příslušný silniční správní orgán.
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16. Budou splněny požadavky uvedené vzávaznéin stanovisku Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje, ev,č. HSBM-73-l-3397/ l-OPST-2014 ze dne 03.l1.20l4

pro ověřerí?í způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požái-ní ochrany požadujeme
doložit platné doklady v souladu s ust. § 46 odst. 5 vyhl.č. 246/2001 sb., o požárrní preve+ici
(zejména doUad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuscliopnosti včetně dokladů
potvrzujících oprávnění kmontáži doklady potvrzující porižití výrobků a konstrukcí
s požadovanýíni vlastnostmi hlediska jejích požární bezpečnosti).
17. Budou splněny požadavky uvedené vzávazném staiiovisku Krajské hygienické stanice JmK,
č.j. KHSJM 44529/2014/BM/HOK ze dne 13.lO.20l4:

ke kolaudaci stavby budou předloženy výsledky měření hluku z provozu dopravy po sávajících
pozemních komunikacích a dráze (v ulicích Výstavní, Veletržní, Hlinky a Mendlovo náměstí) a
maximálnTho provozu všech stacionárnfch zdrojů hluku stavby prokaz?ij'ící v nejzatíženějším
chráněném vnitřním prostoru stavby nepřekročení hygienických limitů hluku upravených
nařízením vlády č. 272/2011 sb., o ochraně zdravf před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro
chráněné vnitřní prostory staveb, pro dobu denní a noční.
18. Budou splněny požadavky ?ivedené vzávazném stanoviskii Magistrátu města Brna, odboru
životního prostředí, č.j. MMB/04 14351/2014/BRADA ze dne 22. 10.2014:

k vytápění objektu budou sloužit 3 kondeiizační plyiiové kotle Wolf CGB-75 o celkovém příkoim
214,5 kW, splňující en'iisní trfdu NOx 5

běbem stavebních prací a při manipulaci se stavebníini materiály budori zavedena účinná opatření
ke snžerí prašnosti dle předložené DSP, Soul'ii-nné technické zprávy, části B.l.e (Ing. arch.
Marika Pajgrtová, červen 2014)
19. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.

20. Stavba, stavební práce budou dokončeny v terínínu do 31.12.2016.
21. Stavebník je povinen y so?iladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit stavebnfinu

úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolnícb prohlídek stavby. Fáze výstavby dle plánu kontrolních
prohlídek jsou: 1) po provedení l'irubé stavby, mezibytových stěn a příček, 2) po dokončení stavby.
22. Stavbu ?ze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek
stavební'ho povolení požádá stavebmk v soriladu s ?ist. § 122 stavebního zákona o vydání
kolaudačm'ho sorihlasu na předepsaném form?iláři.
Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce b?ido?i předloženy následující doklady:
stavební povolení a projektová dokumentace ověřená stavebiiím úřadem,

dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám proti stavebníi'nu povolení,
závazná stanoviska dotčených orgánů ke kola?idačnfmu souhlasu,

zápis o předání a převzetí dokončené dodávky,
kopie živnostenského listu dodavatele stavby,
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
zprávu o výchozí revizi elektroinstalace, plynu, hromosvodči,
potvrzení o provedení tlakových zko?išek srody, těsnosti kanalizace,
doklady o ověření požadovaiiých vlastností po?ižitých výrobků a materiálči,
doklad o řádné likvidaci vybouraného materiálu,
přfpadně další potřebné doklady prokazující způsobilost užívání stavby

Účastníci řízení na něž se vztal'uije rozhodmitf správního orgámi:
Společnost IPc brno s.r.o., Milady I-Iorákové 24, 602 00 Brno, IČO 25592459.
Odůvodnění:

Dne 21.Ol.20l5 podala společnost IPc brno s.r.o., IČO 25592459, Milady Horákové 24, 602 00 Brno
v zastoupení na základě plné moci společností PROJECT building s.r.o., IČ0 47917431, Erbenova č.p.
375/8, 602 00 Briio žádost o vydáiií stavebi'iTho povoleiií na změnu dokončené stavby stavebiiírni
úpravarni, nástavbou a přístavbou s názvem: ,,Rekoiistrukce BD a půdní nástavba + přístavba výtahu,

Výstavní 4, ě.p. 588, pozemek par.ěís. 765 k.ú. Staré Brno, obec Brno", ?ivedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
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Okr?ih účastníkťi řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 odst. l stavebiiího zákona. Při vymezování
okr?ih?i účastnflců r'ízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší

stavebníkovi tj. společnost -IPc brno s.r.o., IČO 25592459, Milady Horákové 24, 602 00 Brno,-a dále
spoluvlasti'uMim sousedi'u'ch pozemků a staveb iia nich (pozemek par.čís. 764 a 766 k.ú. Staré Briío, obec
Brno) tj. Kongregace Milosrdných sester In. řádu sv. Františka pod ochranou S'vaté Rodiny Grohova č.p.
516/18 Veveří 602 00 Brno 2 P
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jejíchž práva mohou být stavbou přímo dotčena.
Dle rist. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavet»ní úřad sr so?iladu s vyjádřemm a stanovisky
dotčených orgánů. Požadavky ?ivedené vzávazném stanovisku Hasičského záchranného sboru
Jiliomoravského kraje, Krajské hygienické stanice JmK a Magistrátu města Brna, odboru životního
prostředí byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení.
Stanoviska sdělili:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ev.č. HSBM-73-1-3397/1-OPST-2014 dne
03.l1.2014

Krajská hygienická stanice JmK, č.j. KHSJM 44529/20 14/BM/HOK dne 13. 10.2014
Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č.j. MMB/0414351/2014/BRADA dne
22.10.2014

Magistrát města Briia, odbor životnfl'ío prostředf, č.j. MMB/0394462/2014/Zah dne 05. 1l .2014
Magistrát města Brna, odbor investičiií č.j.MMB/0395232/20 14 dne 20. 10.2014
Magistrát města Brna, odbor památkové péče č.j. MMB/033 1071/2014 diie 19.09.20l4
Magistrát města Brna, odbor majetkový č.j. MMB/396685/2014 dne 27. 10.2014

ČR - státnf energetická inspekce zn.:21 19/ 14/062. 103/St dne 13.l1.20l4
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanoveiié vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích
na stavby, v platném zněnf. Dle ust. § 2 citované vyhlášky se ustanovení této vyhlášky uplatní též
u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích pracích, změn v užívání staveb, Ll dočasných staveb
zařízení staveniště, jakož i staveb, které jso?i k?ilturmmi památkami nebo jsou v pai'nátkových rezervacích
nebo památkových zónáclí, pokud to závažné územně teclmické nebo stavebně technické důvody
iievylučují. Dle § 5 odst. 2 té,ze vyhlášky se odstaviiá a parkovací stání řeší jako součást stavby, iiebo jako
provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozernku stavby, v souladri s normovýini hodnotami, pokud
tomu nebrání omezení vyplýva5ící ze stanovenýcli ochranných opatření. Stavebník doložil ,,Smlouvu o
nájm?i parkovacnho inísta" ?izavřenou se společností Ventana, a.s., Lidická 57, 602 00 Brno, na 14
parkovacích rníst na pozemku par.čís. 1 720/3 k.ú. Staré Brno, obec Brno, který je v jejím vlastnictvf a je
v docliázkové vzdálenosti.

Stavební úřad v průběhu řízen?í neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak,
jak je uvedeno ve výrokii rozhodnutí.

Podle Územního plánu města Bi-iía (dále jen ÚPmB) jeho závazné části, Vyhlášky statutárního města
Brna č.2/2004, v platném znění, přflohy č.1 Regulativy pro uspořádání území, se předmětná stavba
nachází v ploše stavební stabilizované funkční ploše čistého bydlení - BC. Stávajfcí zpťisob využití
stavby - bytový dům (trvalé bydleí) zůstává zacliován. Navrhovaná změna dokončené stavby spočívajfcí
ve výstavbě nových bytových jediiotek a přfstavbě výtahu nezmění stávajícf účel a intenzitu využití

úzerní, splňuje regulační podrníiiky přípustiiélio využití ÚPmB, je v souladu se záměry územního
plánování v dotčeném území a proto je přípustná.

Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. Stavební úřad v průběh?i řízení neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeiio ve výrok?i rozliodnutí.

Poučení :

Proti tomuto rozhodruití se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeiií k Magistrát?i města Brna,
Odbor?i územn'ího a stavebruho řízení podáním Ll zdejšího správního orgánu.
Lhůta pro odvolání počíiiá běžet dnem iiásledujícím po doručei'ií písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo
nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky.

Odvolánf se podává s potřebnýin počtem stejnopisíoi tak, aby jeden stejnopis zůstal správníi'nu orgárm a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastnik potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
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správní orgán na náklady účastníka. Odvolámm Ize napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ?istanovení. Odvolání jen proti odů'vodněm rozhodt'iiití je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřeiié projektové dokumeiitace a štítek obsahující identifikační údaje opovolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené pro5ektosré dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud iiení stavebn'íkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby ui'nístit na viditelnéin rnístě u vstripu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončem stavby, případiiě do vydání kola?idačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mol'iou označit jiným vhodným způsobem s uvedenín'i údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povoleiií nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odboru úzeinnílío řízení a stavebního řádu
Stavebnf úřad

%in"i716né>
Toto rozhodnutí inusí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů

Na úřední desce Úřadu městské části iněsta Brna, Brno - střed,

Vyvěšeno dne:

Sejímito dne:

a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, v souladu
s ?ist. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správnffio řád?i, v platném znění.
Zveřejněno dne:

Zveřejnění ukončeno dne:

Otisk razítka a podpis orgánu,

který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
a jelío zveřejnění zpťísobem ?iinožňujícím dálkový přístup

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích položky 18 odst. l pfsín. b) ve
výši 5000,- Kč (poloviiia sazby - změna dokončené stavby) byl zaplacen.
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dotčené orgány:
2.Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS : ybiai?iv

sídlo: Štefánikova 32, 602 00 Brno 2
3.Krajská l"iygienická stanice Jihomoravského kraje se s'ídlem v Bi'ně, IDDS : jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Čeriiá Pole, 602 00 Brno 2
4.Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Ko?iiiicova č.p. 949/67, Vevefl'í, 601 67 Brno 2
5.Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, IDDS: a7kbi-rn
sídlo: Husova č.p. 196/12, Brno-střed, Bi'no-město, 601 67 Brno 2
dále obdrží:

6.ÚMČ Brno-střed, Úřední tabule, Dominikánská č.p. 264/2, 601 69 Brno 2
7.oprávněná úřední osoba

8.právník SÚ, zde
9.spis
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Přflohy pro stavebníka (popř. zmocněnce):
- ověřená dokiimentace stavby;

- štítek "Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci rozhodmití.
Obdrží:

Účastníci (dodejky)

IPc brno s.r.o., IČC) 25592459, Milady Horákové 24, 602 00 Brno v zasto?ipení:
1.PROJECT building s.r.o., IČO: 47917431, Erbenova 8, 602 00 Brno
Ostatní úěastníci řízení - doruěuje se veřejnou vyhláškou:
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochrano?i Svaté Rodiny, Groliova č.p. 516/18,
Veveří, 602 00 Brno 2

r

n

:f

Í

S';velmí úřad

:(l:Ů'

Don'iinikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
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ČíSlO ,jediiací:

MCBS/20 18/0 130989/PLEA

K podání:
Sliňsová ziiaěka:
Olirávněná úřední osoba:

MCBS/20 ] 7/02 12185
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Briio 31.07.2018

IMOS development otevřený podílosrý fond, ICO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha

obliospodařovaiiý iiwestiční -společi'ios-tí AMISTA investiční společností, a.s., IČ0 97431558,
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha

Úzeinní rozhodmití pro stavbu s názvein: ,,Polyfuiikční dčiin u Sv. Anny", ril. Hybešova, iia
pozeincích par. č. 1545, 1558, k. ú. Stai'é Brno, obec Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
V

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ě. 418
Úřad iněstské části iněsta Brna, Bi-no-střed, Stavební úřad (dále jen stavebi"ií úřad), přísl?išiíý
podle ?ist. § 13 odst. 1 PíSlll. C) zákona č. l 83/2006 sb., o úzeinníin plánování a stavebním řádu
(stavební zákoii), v platném ziiění, obdrz.el dne 15.l2.20l7 žádost (doplnéiio?i 20.04.2018)
o vydání úzeinnílio rozhodimtí o umístění stavby iiazvané: ,,Polyfunkční dioiin u sv. Anny': ul.

Hybešova, na pozeincícl'i par. č. 1545, 1558, k. -ú. Staré Brno, obec Brno. Žadatelein je -IMOS
developinent otevřeiiý podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
obhospodařovai'iý investiční společností AMISTA iiwestiční společností, a.s., ICO 21437558,
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, zasto?ipený na základě pliié n"ioci
Stavební úřad posoudil v úzeinním řízen?í výše rivedenou žádost podle ?ist. § 90 zákona č.
183/2006 sb., o úzeinníin plánování a stavebním řádu (stavební zákoi'i), ve znění do 31. 12.2017
(dále jeii stavebiií zákon) a iia základě tohoto poso?izeiií vydává v so?iladu s čláiikein II bod 10
zákoiia č. 225/2017 sb., ziněna stavebniho zákona a dalších souvisejících zákoníoí a podle ust.
'} 79 odst. 1 a § 92 odst. l stavebního zákona, žadateli, kterýi'iq je:

IMOS developinent otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežiií 620/3, 186 00 Pralia
rozhodimtí o umístění stavl»y
IlaZValle'.

,,Polyfunkční dům u sv. Ai'iny': ?il. Hybešova,
na pozemcícl'i par. č. 1545, 1558, k. ú. Staré Brno, ol»ec Brno.
Stavba je čleriěiia ria stavební objekt.v.'
50 0l Novostavba polyfuiikčníl7o dom?i Ll ssr. Aiiny - Bi-no, ?il, ť-Iybešova

.

»ň3
12

i? , C,=?,1
p '.S'

l

C'.j. ň'lCBS/2[)18/0130989/PLíE.al

..q
Sll. ??

SO 02 Domoviií přípojka srody
SO 03 Doi'iíovní přípojka jediiotné kanalizace
SO 04 I-Iorkovodní přípo.jka a předávací staiiice
SO 05 Doinoviií přípojka elektroiiickýcli koinunikací

SO 06 Zpeviiěiié plocli2,í a dopravi'n' na)?»ojení, HTÚ
SO 07 Dočasné přeložení el. Skříllí a připojení NN včetně uinístěiií íiosiýcli el. skříní do objektu
Di-uli (í účel uinist'ované stavby, pr'ostor-ové i'ešení stas4»y.'
Předinětem úzeinního řízeiií je riinístěiíí polyfunkčnílio doinu na l:+ozeincích par. č. 1545, 1558,

k. ú. Staré Brno, obec Briio, včetiiě připojení na dopravní a tecliiiicko?i infrastrukturu situovanou
xia pozei'iqcích par. č. 131 3/ ] . ] 544 a 1581. k. ú. Staré Brno, obec Brno.
SO Ol Novostavba polyf?inkčnílío domu u SV. Aniiy - Brno, cil, Hybešova
Dle podané žádosti se jediiá o obiekt s?jediiím podzeinním a seí:lini nadzemními podlažími
s plocl'io?i střecho?i, jehož funkční skladba bude obsaliovat ordinace, obchodní plochu určenou
k prodeji zdravotiiickýcli potřeb, jednotky doinu s pečovatelsko?i službou (dále DPS), sociální a
technické zázemí a parkovací stáiií. Cell<eín bude v objekffi ?iinístěno 21 jednotek DPS ve 3.NP 5.NP, 12 ordinací a 5 iiispekčiiícl'i poko?jů, ai'chiv, i'ecepce, zázeiní DPS uínístěné sre 2.NP, 6.NP
a 7NP. Obchodní plocha včetiiě zázeiní b?ide v 1.NP příst?ipná z ulice Leitnerova. Parkovací
PIOCII:>í budou riinístěiié v 1.NP v počt?i 5 parkovacícli stání (z toho 2 místa vyh+'azena pro
iinobilní) přístupiié stávajícíin vjezdein z hilice Hybešovy a v 1.PP bude 18 parkovacích stání
hiinístěné iia zakladačích. které budou přístupné autovýtal"iein z ulice Leitnerova. Dalších 15 iníst
je vylirazeno v ai-eálu objetu. Navržeiiý olijekt ?izavírá blok vyinezený ?iliceíni Leitnerova,
Hybešova a bude dostavbou nárožiií prohíky, která yznikne l)O odstranění stávajících objektíoí
I-Iybešova 545/41 a 288/4ia, ?jejicM odstraiiěiií bylo povoleno rozhodimtíi'iq zde?jšíl"io stavebního
úřadu pod č. j. MCBS/2017/0108981/ZEMK dne 17.07.2017. V půdoryse rná objekt tvar
nepravideliiého čtyřúheliúu o roziněrech cca 38,4x9,9x31,4x24,3 in, který je uinístěný svojí
itejdelší stranou při severní hraiiici dotčei"iých pozeinkčí a zasahuje zliruba do i/3 hloubky těchto
pozeinkči. Navržený objekt respektuje ?iliční čáru ?ilice Hybešovy a v ulici Leitnerova je oproti
stávajícíin?í doi-rm ?isto?ipen. Sediné nadzeiniií podlaží směrein k ulicím Hybešova a Leitnerova
histupuje a výškou atiky, která je cca 22,75 in navazuje na výšk?i atiky protilehlých stávajících
bytových domíoi. Balkony jsoii ?imístěné na jihovýciiodní straně ob.iektu směrem do rilice
Leitiierova a na jihozápadi'ií strami objektu jsou sit?iováiiy prčiběžné lodžie oddělené zástěnami,
okiia na fasádě jsori v pravidelnéin rastru ?ispořádána v bílém oínítkovém pásu. Nosný systém
objektri budou tvořit inonolitické železobetoiiové stěny a sloupy, lil?ibinné založení bude na
vrtaných pilotách, v úroviii podlahy je iiavržena základová deska jako ,,bíla vana".
SO 02 DOmOVllí přípojka vody

Je navržeiia iiová vodovodní přípojka PE63 v dl. 12,9 in s napojeníin iia vodovod DN 100 v ulici
Leitnerova, na který je vedena kolmo a ?ikoiičeiia ve vodoiněrné šachtě o velikosti ] ,2x0,9 n"i na
pozemku par. č. 1545, k. ú. Staré Briio, obec Brno, vpravo od sjezdu do garáží zulice
Leitiierova.

SO 03 Domovní přípo.jka jednotné kaiializace

Navržená kanalizační' přípojka DN 150 z kaineniiiových tnib bude zaústěna od šachty Šl do

jednotné kanalizace DN 600/900 pro veřejiiou potřebu v cilici Leitnerova a bude mít dl. 8, l +n.
Pro odvod dešt'ovýcli vod je navržei'ia retenční nádrž o objeinu 8 in3, která iná prčiměr 2,4 m a .ie
uinístěna na pozeinku pat'. č. 1545, k. ú. Staré Brno, obec Brno, vlevo od sjezdu do garáží z ulice
Leitnerova.

SO 04 I-Iorkovodní přípojka a předávací stanice

Jako zdroj tepla je navržena výměníková staiiice ?i+nístěiíá v l .PP objekt?i napojená na SCZT
novoii pai-ovodní přípojkou v dl. 38,5 m (řešena s ohledem na přechod z páry na horkou vodí?í)
?u'+qístěnobi na pozemk?i par. č. 1581, k. ú. Staré Briio, oLiec Brno. Přípojka je odbočkou ze
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stávající přípojkv 1?íí-o objekt Hybešova 289/43, která pí'ochází kolmo přes ul. I-Iybešova.
Odbočka bude sryvedena z nové odbočné šachty, která buí:le řešena jako ínpnolitická konstrukce
o vnitřním rozměru 3500xl300x2100 ínín a její trasa povede podélně v koínunikaci, kde se l:ío

cca 35 m pravoúhle zalomí, projde chodníkem a bude zaústěna do objektu, íade bude umístěna
výměiiíková stanice.
SO 05 Doinoviií přípojka elektroi'íických konmnikací
Nová přípojka slaboproud?i bude cca v dl. 13,9 in uinístěná cca 2,1 in od jihovýclyodní hrany
objektu

SO 06 Zpevněiié plocl"iy a dopravní napojení, HTÚ
Podél objektu bude provedena rekoiistí'?ikce cl"iodníkových ploch, stavbou dotčeiié zpevněiié i
nezpeviiěiié plocl'iy budou po ?ikoiičeiií výstavby ?ivedeny do pťivodiiíbo stavu. Součástí SO 06 je
iiový sjezd (viz rozhodrmtí o povoleiií sjezclu ze dne I1.04.2018 pod
č. j. MCBS/201 8/0061 394/ADAM, které iiabylo právnr ii"ioci dne 03.05.2018), dopravní napojení
objekt?i bude tedy zajištěno i'iovýin sjezden"í z ulice Leitiierova a stávajícím sjezdem z ?ilice
Hybešova.
SO 07 Dočasné přeložení el. skříní a připojení NN včetně ?iinístěiií nových el. skříní do objektu
Přípojková skříň NN cca uprostřed fasády stávajícího objektu bude zr?išena a místem připojení
NN bude nová rozpínací skříň sre fasádě novélio objekt?i směrem do Lll. Hybešova. Rozpojovací
jistící skříň rozvoďu NN uinístěná iia východním rol'ui stávajícího objektu bude dočasně
přemístěna 21 l)O výstavbě ziiovu integrována do severní fasády novostavby s+něrein do ?ilice
Hybešova.
Odstra+iění stávajících objektů a nová výstavba vyvolá úpravu rozvodíoí veře3ného osvětlení. Po
výstavbě objektu bude v jeho fasádě iunístěna nová skříň VO, která bude připojena z vedlejšího
objektu Hybešova 43 a odtud b?ide pokračovat nový kabel k novéinu stožáru VO, který b?ide
?iinístěn v?ilici Leitnerova. Nově bude směreín do ?ilice Hybešova osazeii světelný bod
veřejného osvetlení ope.t na fasádě iiového doimi.

Dr-rth pozemků podle katasti-u neinovitosti. na kterých se stavba uinist'ttje.'
Pozeinky: par. č 1545, 1558, k. ú. Staré Brno, obec Bí-iio, jsou v katastru iieinovitostí evidovány
jako ,,zastavěná plocha a iiádvoří". Pozemky dotčeiié přípojkami techiiické ii'ifrastruktury a
dopravníii"i napojeiiíin: pai-. č. 1544, 1581, l 313/1, k. ú. Staré Brno, obec Brno, jsou sr katastr?i
neinovitostí evidovány jako ,ostatní ploclia".
Vyinezeiaú úzenú dotčenél'io vlisiy stavby.'

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad ploclm shodnou S l)IOCIIOLI pozeinkťi a
SíaVe5, ke kfeI"}In ÍllaJl VlaSfn.lCka' Ile50 Jlna VeClla pí'aVa i.lCaSflllCl uZejlllllllO í"lZelll V:ýllleZelll
v odčivodnění tohoto rozhodruíí, tj. pozei"i"iky, na kterých se stavba ?iinist'u?je: pai-. čís. 1545,
1558, 1544, 1581, 1313/1, k. ú. Staíé Bri'io, obec Bi-no, so?isední pozemky: par. č. 1536, 1537,
1540, 1541, 1542, 1557/2, 1559, {l4l, 1749, k. ú. Staré Brno, obec Briio.

Pro urnístění (7 l?ii-ojektovou pi'ípi-avu stavby se stmroví tyto podínóyk,y:
1. Vdalšíin stupiii projektové dokumei'itace bude dodi'žen dníh a účel stavby, základní
parai'iíetry jejího prostoí'ového řešeiií a ?unístění, ?ivedené v popisai stavby sre výrokové části
tohoto rozbodrmtí 21 obsažené sr pi'ojektové dokuineiitaci ověřené v úzeinníin řízení. Případné
ziněiiy imisí být předein projednány a povoleny stavcl':íí'ííín úřadeín.
2. Budou dodržeiiy podmínky dotčenélio oi'gánu íivedeiié v so?ihlasiiéin závaznén"í staiiovisk?i
Ki't4jské l-iygienické staiiice Jiliomoravského kt'aje se sícllen'+ v Brně, č. j. Kl{SJM
03 820/20 18/BM/HOK ze dne 15 .02.20]8 :

V doki?iii'ientaci pro stavební povolení bude předložena hlriková stridie vyliodnocující IllLlk
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z inaximálního pi'ovoz?i všecli stacionárních zdi'ojiůi hluku navrženýcli sr před+nětíié stavbě
(iiapř. navržeiiá VZT) vsoričtu se stávajícíini a povolenýi-iíi zdroji hl?ik?i vpředinětné
lokalitě, dokladující sr nejzatížeiiějších ctu'áněných venkovnícli l:írostoi'eclq staveb (Lílízkých

staveb k byalení) předpoklad nepřekročeiií h2,ígieiiickÝcli liinitči Ithik?i L)1'O clei'ní a IlOčllí
dobu, dle nařízení vlády č. 272/201 1 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky íil?ikti a
vibrací, ve znění pozdějších pi'edpisči (dále jen NV č. 272/20 ] l sb.).
V dalšíin stupiii řízení dle zákona č. J 83/2006 Sb. bude předložeiia projektová dokrimentace
obsalmjící doklad, že běl'iein realizace navržeiié stavby bude u iiejexpoiiovaiiější stávající
obytné zástavby zajištěi'i reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitči hluku pro
chráněiié veiikoviií prostory staveb stanovenýcli nařízení vlády č. 772/201 l sb., o ochraiiě
zdraví před iiepříziiivýini účiiiky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisči. Je initi'ié uvést
CaSOV)/ liai-ínono,,oi'ain ?)ecliiotlivyc)i l)l'aCl a etap SfaVb)", popsaf IleJtllllClleJšl praCOVl'll pOSfťll):y'
a IlaVrllllOLlí IlCllllla l)l'OfllllukOVa opati'ení.
3. Budou dodržeiiy podíníiiky dotčeiiého orgáiui ?ivedeiié sr soi?ihlasném závaznéin stanovisk?i
Odboru životiiího prostředí Magistrátu města Bi-na č. j. MMB/0035412/2018/AK ze diie
22,02,zOl8:

- .- hlecliska oclii'anv ovz.duší.'

Vytapei'ii ob?)ekt?i luide za?psteno znove pai'in preda'vaci staiiice napo?)ene na so?istav?i
zásobováiií tepelno?i eiiergií, jedná se tepelný zdroj, který ?je sr místě provozu bezemisní.
Případiié ziněiiy ve zpčisobu vytápění či instalaci jinéiio záložního zdi'oje elektrické energie je
mitiié předložit ke sclwálení nejpozději v dalšíin stupni PD. Z «Mrvod«i zvýšené prašnosti
vyvolaiié stavebníi'iqi praceini, zapracovat i do dalšílio stupiiě PD iiavrhovaiiá technická a
organizačiií opatřeiií k eliiniiiaci prašnosti ?ivedeiiá v kapitole B.8 so?ihriiné teclinické zprávy
(vypracoval atelier RAW s.r.o., ledei'i20l8).
- z lilecliska od):»adove:ho hospodcu'ství a hydi-ogeologie.'
Do projektové dokuinentace pro stavební řízení v sohilad?i s vyhláško?i č. 499/2006 sb., o
dokhimentaci staveb, bude zpracována kapitola nakládání sodpady vzniklýii"ii vrámci
realizace stavby - inaximáliií prod?ikovaná množství a dr?ihy odpadči při výstavbě, jejicli
likvidace, bilance zeinníclí prací, požadavky na přísun iiebo deponie zei"íqiii:
- odpady zatřídit dle vylil. č. 93/2016 sb., o Katalogu odpadioi,
- uvést předpokládaná maximální prod?ikovaiiá innožství jednotlivýcl-i druhů odpadči
vzniklých v ráinci stavby v tunách,
- u jednotlivýcl'i druhči odpadči uvést plánované koncové nakládání s nin'ii, to znainená, zda
budo?i předáiiy do zařízení k inateriálovému vyuz.íyání odpadů - iiapř. k yyužívání odpadči
forinou recyklace iiebo do zařízení k využíváiií odpadíoi iia povrcliu teréim (např. zei"iqiny); do
zařízení kenergetickéinu využívání odpadči (spaliteliié odpady); případně do zařízení
k odstraňováiií odpadů - skládka', koinbinované iiakládání dle vlastností odpadťi,
- v projektové dokuinentaci musí být ?ivedeno, že s odpady bude i"iakládáiio v souladu
s podmínkami staiiovenýini zákoiiem č. 185/2001 sb., o odpadecl'i, sr platnén"i znění, (dále
,,zákon o odpadech") a že veškeré vziiiklé odpady budo?i přeclány osobě oprávněi'ié k převzetí
odpadů do vlastnictví dle F2? 12 odst. 3 zákoiia č. l 85/2001 sb., o od1-+adecli, tj. osobě, která je
provozovatelein zařízení k využití nebo odstranění iiebo sběi'u nebo výkup?i odpadťi.
V ráinci konečnélio nakládání s odpadem je iuitno dodržet hierarchii zpčisobů nakláclání
s odpady stanoveno?i íS 9a zákona o odpadech (matei-iálové vy?ižití, energetické vy?ižití,
odstranění).
Bilaiice zemiiícli prací - celkové miiožství zeiniiiy vzniklé sr rámci zemních prací, množství
zei-niny využité sr rámci stavby v souladu s projektovo?i dokumentací (při spliiění podinínek
staiiovenýcl-'i ust. § 2 odst. 3 zákoiia o odpadech se i"iejedná o odpad), popis nakládáiií
s přebytečno?i zeininohi (odpadein).
Do dalšiho st?ipně pro.jektové dokcimentace ?ie nutné doplnit ?imístění nádob na siněsiiý
koínunální odpad.
- z Iilediska ochi-an.y přír-od.v cr la'ajin,y a z lileclisktr ochrrrn?v a tvorby zeleiié.'

Při realizaci stavby je -i'iutné dodržet CSN 839061 Vegetačiií úpi'avy - ocht'aiia stroinči,
l?íorostťi a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
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4. B?idou dodrženy podmínky dotčeného orgáíuí uvedené ve vyjádření Odbot'u vodí'íího a
lesního hospoclářství a ze+nědělství Magisti-átu města Bi-na č. j. MMB/0056976/201 8 ze cliie
06.02.20]8:

vyjádření vodopr'ósiního úřadtt
objekt retenční nádrž k aktímí?ílaci dešt'ových VOCI S řízený+n odtokem do kanalizace l)1'O
veřejnou potřebu je vodníin dílem a podléhá povolení dle ust. § 15 vodního zákona. Věciiě a
inístiiě přísl?išnýin orgáiiei-ii k povolení stavby ?je zdejší vodoprávní úřad. Současi-iě stavba
vyžad?ije povolení k naUádání s vodami.
5. Bridou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku - soublas podle 8, 17 zákona
č. 254/2001 sb., o vodácb a o ziněiiě iiěkterýclí zákonči (íUle jeii vodní zákon) vydanéin
Odborei'n vodního a lesi-iího hospodářství a zeinědělství ze diie 15.04.20l8 č. j.:
MMB/0178454/2018

Při výstavbě a následnéin provozování i'iesn'ií dojít ke znečištění povrchovýcli iiebo
podzemiiích vod, k ohrožení jejich jakosti iiedovolenýin iiakládáníin se závadnými látkaini.
V záplavovéin území iieb?ide skladován volně odplavitelný inateriál aíii nebezpeči'íý odpad.
Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vziiiklé iia inajetku při průchod?i
povodňových pi-čitokioi nebo ledochodči.
Vlastník stavby v záplavovéin území je vázán povinnostmi ?ivedenýn'ii v ust. 8, 85 vodního
zákona, zejinéna je poviiien dbát o statickou bezpečiiost a celkovo?i úí:ljžbu stavby, aby

neohrožovala l:ílyi'iulý odtok povi'chovýcli vod a zabezpečit ji proti škodáin působeným
vodo?i.

Veškerá rizika inožných povodňovýcli škod nese stavebník, resp. vlastník stavby.
Pro stavb?i sr záplavovém území bude zpracováii povodňový plán stavby a povodňový plán
pro období výstavby objektu, který bude potvrzen příslušnýín povodňovým orgánem, tedy

'ÚMČ Brno-střed. Povodnový plán bude předložen ke kola?idaci.
6.

Platnost souhlas?i, jako podkladu pro vydání úzeinního nebo stavebního povolení, stanovuje
na 2 roky.
Budo?i dodrženy podinínky ?ivedené ve stanovisku Odboru investičního Magistrát?i iněsta
Brna ze diie 28.02.2018 č..J.j. MMB/0035820/2018:

při projednávání a prováděiií stavby budo?i dodržena ?istanovení vylilášky 8/2009,
výkopové práce ve veřejnéin prostranství iiesmí být realizovány v zimiiíin období, tj. od 1.12.
kalendáři'iího roku do 28.2. následujícího kalendářního roku,
stavba bude koordiiiována s těinito ctalšíini stavbami zařazeiiými sr harinonograinu:
Parovodi"ií přípojka pro bytový dťim na Starém Brně, Hybešova or.č. 43 - 49, investor
Teplárny Brno, a.s.
Polyfrinkčiií dům na Starém Briiě (or.č. 43 - 49), investor NET Development, s.r.o.
Generáliií oprava veřejiiého osvětlei'ií Hybešova (Leitiierova - Nosré sady), investor TSB, a.s.
Souvis?lá údržba chodníku Hybešova (Leitnerova - Nové sady). investor BKOM a.s.
dále stavb?i koordimijte se stavbou Rekoiistr?ikce kanalizace a vodovod?i Leitnerova III,
investor SMB - BVK, a.s. a s BKOM a.s., jako iiwestoreii'i připrav?ijícím stavbu Opravu
korrmnikace Leitiierova srč. Odvodi'iění, předběžný termín realizace v letech 2020 - 2021,

bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové rispořádání sítí teclinického vybavení,
dok?imeiitace pi-o l:+ovolei-í iiebo olilášení stavby dle vyhlášky 499/2006 sb., o dokuínentaci
staveb bude předložena OI MMB k vyclái-ií staiioviska před zali4jeníin řízení,
stavebník předá na Ol MMB žádost o souhlas k záboi-u veřejného pí'ostranství pro v<jkopové
práce dle či. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozdě?ji 30 di'iči před zal"iájením užívání veřejného
prostranstv5

stavebník předá na Odbor iněstské ii"iforinatiky Magistrátu t"í"íěsta Brna zaměření skí?ítečného
pi'ovedení stavby,
kaiializační 21 vodovodní přípo?jky budo?i navrženy v socilad?i s cistanoveníí"i"i ,Městských
staiidardči pro vodovodiií sít"' a ,Městských standat'dčí pro kanalizační zařízení,
b?ido?i respektována ochrcinná pásina vodovodíží 21 kanalizací pro veřejnou potřebu podle
zókona č. 274/2001 sb., o vodovodecli a kanalizacícli pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisčí,
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bude respektováno vyjúdření pi'ovozovatele vodohospoí:lářské inf'í'aslí'uktury společnosti
Brněiiské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 25.08.2016 č. j. 722/021850/"016/LBu
s prodlo?ižením platnosti ze dne 23 .01 .2018 č. j. 72]/001776/201 B/M'Ýsil;s.
Pro uinístěiií stavby, projekčiií' přípray;?i b?ido?i spliiě+'iy počlinínky vlastníkioí a sljrávců
stavbo?i dotčeiiýcli iiiženýrských sítí iiebo jejich ochranných pásein, které se týkají vytyčení
stavby, výkopových p+'ací sr blízkosti zařízení, koiiti-oly nepoškozenosti sítí před záhozein,
zabezpečení a oclirany stávajících sítí, zajištění výkopči, pod+nínek kří;:ení sítí, staveništní

dopra:íy', při provádění zeml'iích prací bude dodrmeiia ČSN 733050 Zenníí práce, křížení

kabelů-imisí být sr so?ilad?i s ČSN-736005 Prostorová úprasía vedení technického vybavení,
?ivedené v jejich vyjádření:

Brněnských koinunikací a.s. zii.: 3100-Nov-132/18 ze dne 13.03.20l8,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Zll. 722/021850/2016/LBi?+ ze dne 25.08.2016
prodlouženo dne 23.01.2018 Zll. 721/001776/2018/MMa ,
Dopravního podniku města Brna, a.S., zn. : 984/20 ] 8/5040 ze dne 07.02.20]8,

společnosti E.ON Servisiií, s.r.o., zn.: B694 I-16225191 ze í:lne 06.02.20l8,
Gi-idServices, s.r.o., Zll.: 5001646113 ze dne 25.01 .2018,

Teclinických sítí Brno, akciové společiiosti, zii.: 5800/Min/32/ 18 ze dne 27.03.20l8,
Teplái'eii Brno, a.s., zn. TB/ 1] 4/ 18 ze dne 08.01.20]8,

společnosti UPC Česká repriblika, s.r.o. zasto?ipené InfoTel, spol.s r.o. zn.: 180037/z/cm
ze diie 17.Ol.2018,

sl:íolečiiosti CETIN, a.s., č. j.: 504748/18 ze dne 08.01.2018,

společiiosti České radiokoi'i'uiiiikace, a.s., zn.: UPTS/OS/ 185132/2018 ze dne 09.01 .2018.
Účastník řízení stanovený podle ust. § 85 stavebního zakona a vymezený sr souladu s ust. § 27
odst. 1 písin. a) zákona č. 500/2004 sb., správního řádu, v platném zí"íění, je IMOS developmet'+t
otevřený podílosrý fond, IČO 75]60013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha.
Odůvodnění

Dne 15.l2.20l5 podal žadatel, kterýin je IMOS development otevřený podílový fond, IČO
75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Pralia obl'íospodařovaiiý investiční společností AMISTA

iiwestičiií společností, a.s., IČ0 27437558, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, zastoupený na základě
plné inoci
ádost o
vydáiií územnílio rozlíodii?ití o umístění stavby s názvein: ,,Polyfunkční dům Ll SV. Anny", ul.
Hybešova, na pozemcích par. č. ] 545, 1558, k. ú. Staré Brno, obec Brno. Dle podané žádosti se
jedi'iá o ?imístění polyfuiikčnílio doinu iia pozeincích par. č. 1545, 1558, k. ú. Staré Brno, obec
Brno, včetně připojení iia dopraviií a teclínickori iiifrastrukturu situovanou na pozemcích par. č.
1313/1, 1544 a 1581, k. ú. Staré Brno, obec Brno. Uvedeným d+iein bylo zabájeno úzenuíí řízení.

Žadatel dne 02.02.20l8 podal žádost o přer?išení řízení, které stavebt"ií úřad na základě ust. 8;H 64
odst. 2 správníl'io řád?i usiieseiiíin č. j. MCBS/2018/0027385/PLEA ze dne 13.02.2018 vyhověl a
v sotiladu s ?ist. SH 64 odst. 4 správnílio řád?i přihlédl při určení doby přerušení k návrl'íu žadatele
a stai-iovil 1hčit?i do 30.03.20l8 kdoplnění dalších podkladů. Dne I1.04.20l8 stavební úřad
obdržel žádost žadatele o prodlo?ižení ?hčity k odstranění iiedostatkíoí podané žádosti, protože
Zaíllll íieopaírll V'SeClllla SfallOVlSka dOfCell:?Cll olJ,oanLoi Sfaílll SpraV:)}. SfaVebl'll Llřad ZadOSfl
vyl"iověl a usneseiiím č. j. MCBS/2018/0061991/PLEA ze dne 12.04.20l8 určil novou lhůtu
kodstranění iiedostatkči podaiié žádosti (do 15.05.2018). Po doplnění clíybějících podkladů
žadatel dne 20.04.2018 požádal o pokračovaní výše uvedenél'io řízení. Vzhledem k tonm, že byla

žádost podána dne 15.12.20l7, dokončil stavební úřad řízení v souladu s článkem II bod 10
zákona č. 225/2017 sb., Změll21 stavebnílio zákona a dt'ilšícli so?ivisejících zákoí-iů

Stavební úřad oziiái-i"iil opatřeiiíin č. j. MCBS/2018/0079562/PLEA dne 10 05.2018 účastiiíkioím
řlZelll a dOíCell7'lll Ol,,'C'alltollll Za)1:íjelll tlZelnllíll(') řlZellí O LlllllSíelll pi'edmeLne StaVby' a SOllCaSllě
iiařídil podle ?ist. § 87 odst. l stavebiiího zákona ústní jednání s teí:mínem konání dne
19.06.20l8. Citoyanýin opatřeníin ?ipozornil dotčené orgány a účastí"iíky řízení , že závazná
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staiioviska a náínitky. popřípadě dčíkazy ínohoí?i uplatnit nejpozdě?ji pří ústníín jedíiání, jinak
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k i'iiin nebude přihlédí'íí?íto.

Ústní jednání proběhlo v zasedací' ínístnosti stavebního úřadu, o ):íríoíběh?í a výsledku jednání byl
sepsán protokol. Ve stanovené Iln5tě nebyly uplatněny ríámitky účastíííkíoí řízení.

Jelikož bylo ukončeno dokazování v projednávaném řízení, stavební úřad v soí?'íladu s ust. S, 36
odst. 3 správního řádu sdělením pod č. j. MCBS/2018/Ol 10180/PLEA ze dne 25.06.20l8
stai'iovil Iluoitu pro účastííky řízení k vy?jádřeiií se k poí:Ikhidčíin rozhodimtí síiroi"iiážděným
v pi-ojednavaiié věci ve spise stavebiiího úřad?i. Veškerá podání, záznai"iqy, protokoly, opatření,
procesní rozhoclnutí a další úkony vpředinětnéin řízení jso?i clironologicky seřazeny a
zaziiameiiáiiy v seznai'iqu dokladů spisu. Po uplynutí stanovené ?luoity pro účastníky řízení na
vyjádření se ke shromáz.děným podkladťiin vydal stavební úřad rozhodimtí v projednávané věci.

Žádost o vydání rozl'iodnutí byla stavebníkein doložena násled?ijícími závaznýini stanovisky,

stai'iovisky a vyjádřeíiími: Odbor?i painátkové péče Magistrátu města Brna (dále jen MMB) č. j.
MMB/0037068/2018/SZ/zs ze dne 19.02.2018, Odboru životníbo prostředí MMB č. j.
MMB/0035412/2018/AK ze dne 22.02.20l8, Odboru vodního a lesnílio íiospodářsCví a
zeinědělství MMB ze dne 06.02.20l8 pod č. j. MMB/0056976/2018, Odboru územnílio
plállOvállí a rOZVOje MMB Ze dne 09 04.2018 pOd č j. MMB/0037844/2018/ZVd, OdborLl
dopravy MMB ze dne 15.02.20l8 pod č. j. MMB/0328 14/2018, K?+'ajské hygienické stai-iice JinK
ze dne 15.02.20l8 č. j. KHSJM 03820/2018/BM}HOK, Hasičského záclira+ntého sbom JinK ze
dne 23.02.2018 ev. č. HSBM-73-1-187/1-OPST-2018, Odboru Kancelaře stai-osty a viiějšícly
vztaM'i [Jřadri iněstské části města Brna ze dne 27.02.2017 č. j. MCBS/2017/003-4032/ZRUL,
Odboi-?i investičního MMB ze diie 28.02.2018 č. j. MMB/0035820/2018, Majetkovélío odboru
MMB ze dne 19.02.2018 č. j. MMB/0036891/2018, Povodí Moravy, s.p. ze dne 05.03.2018 Zll.
PMOO4669/2018-203/Ho, NIPI bezbaí'iéi-ové prostředí, 0.1).S. ze diie 31.Ol.20l8 zn.
129180010(9060/Ho), DPMB, a.s. ze í:lne 07.02.2018 Zl'l. 984/2018/5040, Brněnských
koímiiiikací a.s. ze diie 13.03.20l8 zai. 3100-Nov-132/18, Brněnských vodáren a kaiializací, a.S.,
ze dne 25.08.2016 Zll. 722/021850/2016/LBu prodlo?iženo diie 23.01.2018 zn.
721/001776/2018/MMa, Policie CR KRP JinK specializovaného pracoviště dopravníl'io
iiiženýrství BM a BO ze diie 14.10.2016 č. j. KRPB-108357-4/CJ-2016IO600DIKOL,Tecl'inickýcli sítí Briio, akciové společnosti ze dne 27.03.20l8 zn. 5800/Miii/32/18,
společiiosti E.ON servisní, s.r.o. ze diie 06.02.2018 zn. B6941-16225 191, E.ON Česká republika,
s.r.o. ze dne 12.02.20l8 zn. T6779-16232269, GridServices, s.r.o. ze dne 25.Ol.20l8 Zll.
5001646113, Tepláren Brno, a.s. ze dne 08.01 .2018 zn. TB/l 14/18, Veřejné zeleně města Brna,
p.o. ze dne 09.03.2018 zn. S/96/431/18, Ceských i'adiokomiinikací, a.s. ze dne 09.Ol.2018 zii.
UPTS/OS/185132/2018, Ceské telekorrmiiikačiií infi'astrukmry, a.s., ze dne 08.OL2018 č. j.

504748/18, UPC Česká re1:íublika, s.r.o. zasto?ipená společiiostí InfoTel, spol.s r.o. ze dne
17.01 .2018 zn. 180037/Z/Clll. }ále Krajskébo úřadu JinK Odbor životního prostředí; Policie ČR

Odbom správy i'iiajetku Krajského ředitelství policie Jiliomoravského kraje', Drážiiího úřadu,
sekce stavebiií, Miiiisterstva obrany sekce nakládái"ií s inajetkein MO, odbor oclii'aiiy úzen'iních
zájrruoi', T-Mobile Czecli Republic, a.s.; Vodafone Czecli Republic a.s.; ČD - Teleinatika a.s.;
Dial Telecom, a.s.; Sitel, spol.s r.o.', SMART Comp. a.s.; Masai-ykovy ?iiiiverzity; Vysokého
učení techiiického v Briiě.
Pro předmětiio?i stavLí?i bylo vydáno t'ozliodntití o povoleiií sjezclu diie Il.04.20l8 pod
č. j. MCBS/20 18/0061394/ADAM, kte.ré:. nabylo práviií moci diie 03.05.2018, Odbor vodn?ílio a
lesníbo hospodářství a zeinědělství Magistrám mesta Briia vydal soulilas podle § 17 vodního
zákoi'ía dne 14.05.20l8 pod č. j. MMB/0178454/2018. Dále byla doložeiia smlouva o zřízeiií
služebnosti inženýrské sítě 21 smloíiva o soíihlasu s ?iinístěiíím a realizací stavebníl-io Z2Llllěl'Ll na
pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM s Česko?i Republikori uzavřeiié prostřednictvíin Úřadu pro
zast?ipování státu ve vececli majetkových č. j. UZSVM/B/52881/2016-HSPI-I a
UZSVM/B/55652/2016-HSPH.

Oki'cih účastníkíĎí územnflio řízení byl stanoven v soí?ílacl?i s ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebnílio
zákoiia. Při vymezováiií Okl-IIIILI účastníkíůi územiiího řízení dospel stavebiií úřad k závění, že v
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d.?uqéin případě toto pt'áviií postavení příshiší podle ?ist. § 85 odst. l písin. a) stavebni'lio z;ikoiiíi

žadateli-, tj. IMOS developmeiit otevřený poílí-lový fond. IČO 751600-13, Pobřez.iií 620/3, 186 00
Pral'ia, dle ust. § 85 odst. l písm. b) obci, iia ?jejímž úzeini' má být požadovaiiý záiněi- ?isktitečiiěn,
tj. Statutární iněsto Briio, zasto?ipené starosto?i Městské části iněsta Bi-na, Br+',o-střed. Dle ust. F>
85 odst. 2 písin. a) vlastiiíkovi pozeinlai nebo stavby, na kterýcl'í iná být požadovaiqý záiněi'

usk?itečněn,- tj. ČR zasto?ipei'iá Úřadein l)l'O zastupování státri ve věcecli in:ijetkových, -Územiií
pracoviště Briio, Příkop 8]8/] ], 604 41 Brno - vlastiiík pozeinku pai'. č. ] 581, k. ú. Staré Briio,
obec Bi'no; Statutár'ni' město Brno zasto?ipené Magistrátem iněsta Brna, Majetkový odbor,
Maliiiovského náiněstí 624/3, 601 67 Brno - vlastiík pozeinkt+ pai-. č. 1544, 1313/1, k. Ll. Stai-é
Brno, obec Briio, tomu, kdo iná ?jiné věcné právo k dotčenému pozeinku, tj. Ceská spořitelna,
a.s., Olbracl-itova 1929/62, 140 00 Praha (zástasiní právo), dále správci dopravní a technické
infrasti'uktury, tj. Brněnské koiminikace a.s., Reniieská třída 787/la, 639 00 Bi'no', Briiěnské
vodárny a kaiializace, a.S., Pisái:ecká 555/la, 603 00 Briio; Magistrát iněsta Bnia. Odbor

iiivestiční, Ko?iiiicova 949/67, 601 67 Brno; E.ON Česká rephiblika, s. r. o., F. A. Gerstnera

2151/6, 370 0l České B?idějovice; Teclinické sítě Br+io, a.S.-, Barvířská 822/5, 602 00 Brno',
Teplái-ny Briio, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Briio; Česká telekoiminikačiií iiifrastruktura a. s.,
Olšanskó 2681/6, 130 00 Pralia', UPC Ceská i'epublika, s.r.o., Závišova 502]5, 140 00 Pralia. Dle
?ist. § 85 odst. 2 písin. b) osobáin, jejichž vlastnické prásro iiebo jiiié věciié právo k sousedníin
stavbáin anebo so?isedníi"ií pozeinkťim, iiebo stavbáin na iiicli rmoiže být územním rozhodmitíi'ii
přín"io dotčei'io, tj. vlastník pozemk?i pai'. č. 1536, 1537, 1540, 1541, 1542, 1557/2, 1559, 1 141,
1749, k. ú. Staré Brno, obec Brno', vlastník budovy č. p. 281, 289, 690, 692, 703, 706, k. ú. Staré
Brno, obec Brno; vlastník budovy bez č. })./č. ev. iia pozeinkri par. č. 1 557/2, 1 141, 1149, k. ú.
Stai'é Brno, obec Brno; Dopraviií podnik iněsta Brna, a.s., Hliiiky 64/15], 656 46 Brno;

GridServices, s.r.o., Plyiiárenská 499/1, 602 00 Brno; České Radiokoinunikace a.s., Skokanská
2117/1, 169 00 Pralia.

Protože se ?jedná o řízení s velkýin počtem účastníkči, doručil stavebiií úřad oznáinení o zaliájei"ií
úzeinního řízení postupein podle ?ist. § 144 odst. 6 správního řádri. Oznáinení o zahájení řízení
bylo účastiiílům uvedeným v ?ist. 53 27 odst. 1 l)íSll]. a) správiiílio řád?i doručeno jednotlivě,
ostatním účastníkčii"ii veřej+io?i vyliMškou. Podle ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákoi'ia jso?i
vlastníci sousednícl"i pozeinků a staveb na iiicli zařazeiií do okrul'iu účastníků územiiíl-io řízení
zdůvodu inožného příiného dotčeiií jejich vlasti'iickélio práva úzeinníin rozhodinitím (t.j.
účastníci řízei'ií podle ?istaiiovení 5 85 odst. 2 PíSl]l. b) stavebního zákona), identifikovaní
v rozdělovník?i oznáinení označeníin pozemkťi a staveb podle evidence v katastru nemovitostí.
Za den doručení veřejno?i vyliláškou se považ?ije podle ?ist. 'Q 25 odst. 2 správního řád?i 15. dei-i

po jejíin vyvěšeiíí i'ia úřediií desce Úřadu iněstské části města Brna Brno-střed. Současi'iě
s vyvěšeníin na úřední desce bylo oznáinení o zalqájení úzen-íního řízení zveřejněno zp'čísobem
umožňujícíin dálkový přístt+p. Veřejnori vyhláškou bylo oziiámení doručeno diie 30.05.2018.
Stavebiií úřad v úzeinním řízení přezko?iinává žádost podle ust. § 90 stavebního zákoiia. Tedy
Zda Je zalner zadatele'.
a) sr so?iladii s vydanori úzeinně plánovací dokuinentací,
b) scíli a úkoly úzeini'iílío plánováiií, zejinéna scharakterem území, spožadavky na
ochrami architektoiiickýcli a ?irbanistických liodiiot v území,
c) s požadavky stavebiiílio zákona a jebo prováděcích právníclí předpisi:i,
d) s požadavky iia veřejiiou dopravní a tecl"iiiickou infrastrukt?ir?i,
e) spožadavky zvláštiíícl'i práviiícli předpisů a se stanovisky dotčeiiých orgáiuoi podle
zvláštnícli právních předpisŮ, popřípadě s výsledkein řešení rozporči a s ochranori pi'áv a
pl'aVelll Clll.'al'lell7Cll ZaJl'lltol LlC21Sillll(lol l'lZellí.

a) Podle schválenélio úzeinnílio pláim n'iěsta Brna (dále jeii ÚPIIIB), jelio závazné části,
vyhlášky stat?itárního iněsta Briia č. 2/2004, v platnéin znění, Příloliy č l Regulqtivy pi'o
?ispořáí:lání území, jsou pozemky s iiavrhovano?i stavbori so?ičástí stavební stabilizované funkční
plochy pi'o vei'ejiiou vybavenost s podi'obiiějšíín účelem vy?ižití zdravotnictví - 02.
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Regulace vyplývající : ÚPínB.'
PlOClla SfaVe51ll .le deflllOValla JakO C21Sí LlZellll přeVazne zastavena IlebO Lll'Cella k ZaSfaVelll
objekty, pro kterou je iníra využití území a přípustíiost uínístění objektčí ut'čitého dníhu
vyjádřeí'ía sr regulačnícíí podmínkách pró plochy stavební.
Plocha stabilizovaná je dílčí část úzeiní, ve ktei'ém se stáva?jící účel a im?eiizita využití neb?ide
zasadne ínenit. Za zinei'ni se přitorn nepovaz'u3e moderruzace, revitalizace a pi'estavba r'ízemi za
dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy, zástavba prol?ik a dostavba uvnitř
SfaVa?llClCll ai'eal?oi.
Ploclíy pro veřejiíou vybavenost jsou ?irčeny výliradiiě pro ?uíiístěiií staveb a zařízeiií, které
slouž.í veřejné potřebě, si tomto případě pro zdravotnictví 02.
So?ičasiiě platí obecný regulativ, že Stavby uvedené v popisu friiikčních typči jso?i sr
jednotlivýcli případeclí nepříp?istné, jestliže:
- svým sit?iovái'iím, dispozičním ?ispořádáiiíin neL»o stavebnětechnickýin řešeiiíin jso?i v rozpor?i s
požadavky právnícli předpisů a technických iiorein platných pro předmětný druh stavby nebo
provozovaiiori Činnost,
- počtem, poloho?i, stavebiiíin objeinem, rozlolioti nebo účelein odpor?ijí charakteru předinětné
lokality,

- inoho?i být zdrojein závad nebo vlivči, které dle charakteru lokalit jso?i iiesl?ičitelné s pohodo?i sr
lokalitě sainotné nebo sr jejím okolí,
- IlelllaJl ZaJlSíe'llO OdpOVldaJICI ClOpl'aVlll ?lal)OJelll a OdSíaVOValll vozidel.
Pro předinětné území není zpracována žádná úzeinně plánovací dok?iinentace.
Liinity využit.í úzei'ní vyplýv.qjící ze zvláštiiích právních předpisíží - předínětné pozeínky jso?í
situovány ve stanovenéin záplavovém území řeky Svratky, }} ochraiiiiém pásnm Městské
památkové rezervace Brno.
Stavba dle posouzeiií stavebnílio úřadu t?idíž splňuje podinínky ?iinístěiií vestavební
stabilizované f?iiikčiií ploše pro veřejiiou vybavenost spodrobnějšíin účeleii-i využití
zdravotnictví, jedná se o zástavbu nárožiií proluky vzniklé po odstraiiění stávajícícli objektů
polyfuiikčníin domem s ordinaceini, jednotkami DPS a obclíodními jednotkami bez mšícíclí
provozoven.

Stavba splň?ije obeciiý regulativ, nebot' tato stavlia je navržena v soulad?i s prováděcíini předpisy
ke stavebníírui zákomi a s požadavky jiini závaznýcli iiorem, tj. s vyhláško?i č. 268/2009 sb., o
teclinickýcli požadavcích na stavby, v platiiém znění, vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných
technických požadavcích zabezpeč?ijícícli bezbai-iérové užívái'ií staveb, v platiiém ziiěi-ií, zejn"iéna

s iiormou ČSN 734301 - Obytné budovy. Dále svýin uinístěním, stavebním objeinein a účelem
odpovídá charakte+'?i předinětné lokality.
Stavba iieiií zdrojein závad nebo vlivů, ktet'é by byly neslučitelné S POI?OCIOLI V lokalitě samotné
nebo v jejíin okolí. Neiná negativní sílisr iia kvalitu prostředí:
Hlllk - K navrhovaiié stavbě bylo vydáno kladné závazi'ié stanovisko dotčeného orgánu tj.
Krajské hygieiiické staiiice JinK se sídle+n v Bi'ně ze dne 15.02.20l8 pod č. j. KHSJM
03820/2018/BM/HOK na záklacťě předložené dokuinentace, jejíž so?ičástí byl Protokol o měření
hluku č. 45/ 16 a Akustická smdie č. 16103 zpracovaiié společiiostí Ak?istiiig, Sl)Ol. S l-.0. V clubim
2016.

Emise - Jako zclroj tepla l)I-O polyfi?ínkční objekt je navi-žená předávací staiiice na1:+ojeiiá iia
soustavu zásobování tepelno?i energií, jedr+á se tedy o tepelný zdroj, který je sr místě pi-ovozí?í
bezemisní.

I)opt-ava - Příst?ip do polylJi?inkčnílio doinu pro l:íěší ?je ze stáví3jícílio cliodníku v ulici Hybešova
21 Leitiierciva. SfaVl)a 1l1a Z21llšfelle CXII)OVlClajlCl dOl]'aVlll napO.)ení a OClStaVOValll voziciel, ktet'e .le
řešeno iia vlastním pozemk?i v celkovém počtu 38 p..u'kovacích stání. Dopravní napqjení na
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koinuiiikaci Leitnerova je navržeiio novým sjezdem, z komunikace Hyl?»ešova bucle ripi'aven
stávající s?jezd. Dopravní řešení je popsáno v textové části pro?jektové dok?imentace So?i)ii'nné
tecl'íiiické zpi:ávy B - B.4 na straiiě 41 - 50. Stavba má zajištěiio odpovídající dopraviií iia):íojeiií
a odstavování vozidel.

Na základě poso?izení uvedené stavby stavebn?í úřad konstatuje, že navrliovaná stavl?+a
nezměiií stávající účel a iiitenzitu využití území, není si rozporu se záměry úzeiniiílío
plánování v dotěeném území, ,je sr souladu se sclíválenou úzenmě plánovací dokumentací ÚPmB, a proto ,je přípustiiá.

b) Pozemky, iia kterýcli je stavba ?iiníst'ováiia se iiacMzí si katastrálním úzeiní Staré Br+'io, jebož
centrein je Meiidlovo iióiněstí. Celo?i čtvit' tvoří převážně 3-6 patrosré bytosré doiny dále se zde
nacliází resta?irace, hei'ny, obchody atd. Mezi iqejvýziiamnější ?ilice iia Starém Brně patří Poříčí.

Nové Sady, Hybešova, Pekařská, Křížová, Úsioz, Hliiiky a Veletrž.ní. Sídlí zde Fak?iltiií

neinocnice u svaté Anny (dále FNUSA), Masai'ykčív onkologický ústav či pivovar Stai'obrno,
í'íachází se zde DRFG Aréna. Staré Brno nabízí z katastráliiícli úzeiní stat?itái'iiího iněsta Bl'll21

dnílié největsí množství painátek, např. gotický a?ig?istiniáiiský Stai'obrněiiský kláštei' s bazilikori
Naiiebevzetí Panny Marie, Meiidelovo ii'uize?im MU či Leto)irádek Mitrovskýcli.

Navrliovaný polyfuiikčiií objekt je situován iia pozemcích iiacházejí'cícli se ve dnihé polovině
?ilice I-Iybešova pos?izováiio od vlakového nádraží sinerein k Mendlov?i náměstí. Jedná se o
iiároží ?ilic Hybešova a Leitnerova v zastavěiiéin úzei'iíí v centru Brna s rovii'iatýn'i pozeinkein, na
kteréí'ií se nact'iází tří a dvoupodlažní objekt, které jsou napojené na dopravní iiifrastrukmríi a síte
technické iiifrastrtíl<tury. Stáva,jící objekty Hybešova 4] a 4]a tvoří ?izavřeiiý areál, který byl na
1-ířeloi-nu století vyinezen ulicemi I-Iybešova - Bezr?ičova - Křídlovická. Koleii-i roku 1930 byla
proražena ?iliční fronta a vznikla hilice Leitnerova. Bylo zastavěno ?ie:1í levé nároží a postupně
levá část ulice, pravá část zůstala nedotčeiia a objekt Hybešova 41 je ukončeii štítein- Po dr?ihé

světové válce byla v areál?i provozovna Čistíreii 21 prádeleii iněsta Brna a objekty cizívala

FNUSA. V so?ičasr+osti je ?ivnitř areálu inontovaiiá dvojpodlazaií b?idova, ktero?i vlastní FNUSA,
výše ?ivedené objekty jso?i vyuazívaiié jeii zčásti a budo?i odstraněny. Na jejicli inístě je i'iavržeii
polyfuiikční objelct jehož skladbci tvoří lékařské ordiiiace, obchodní plocha ?irčená k prodeji
zdravotíiickýcli potřeb, jednotky domu s pečovatelskori službo?i a zázeiním a parkovací stání.
Navržeiiá lii-nota respektuje uliční čár?i ulice Hybešovy a si ?ilici Leitnerova vytváří ?iličiií čái'u,
která je opi'oti stávajícíimí objektu usto?ipeiia a vytvoří tak vzdušnou n"iěstskoi?i ?ilici k přilehlé
zástavbě bytových dormoi. IXun je navržeii jako sedmipatrový s jedním podzemním podlažím a
plocho?i střecho?i, jehož sediné patro sii-iěrein k ulicím Hybešova Leitnerova je cistoupené. Svým
tvarosloví'in reagtlJe ?la SCaVaJlCl llleSfSkOu ZaSíaVbll, na fasade JSOI? Vpravidelnenl raStru
uspořádána okna v bíléin omítkovéin pásu. Na jiliovýcltodní strami siněrem do ulice Leitnerova
vystuprije před fasád?i koi'i"ipaktní liniová hinota balkónů, na jihozápadiif straim jso?i sit?iovány
prčiběžné lodžie oddělené zástěnaini. Fasáda bride obložeiia režnýini cilieliiými pásky, portál
b?ide v exponovanýcli částech obložen bílýini kerainickými pásky ve stejnén-i forinát?i a kladeiií

jako pásky na fasádě.

Z lilediska ?irbanistickélio políled?i je navi-hovaná stavba po?ize jako doplnění okolní zástavby,
která je hustě občansky vybayíena.

Na základě výše uvedenélio stavelmí úřad koiistatuje, že předmětná stavba je v soulad?i se
záměry územiíího plánovárí vdotčenén'i úzen'ií, neodpor?ije aiii polohou, olíjemern, či
úěelem cliarakteru předmětiié lokality a iieiíaruší arcliitektoiiické a urbanistické hodiioty v
ÚZelllÍ.

c) Další posouzení pojednává, zda navrliovaiiá stavba splňri?je požadavky ?irbanistické,
architektonické, životnílío l:írostředí, hygienické, veteriiiár+ií, ochrany povi-cliovýcli 21
podzeiniiíclí vod. státiií pamá[kové péče, pozární ochrany, bezpečnosti, civilní oclirany, prevence
ZaVaZ'll)/Cl'l llaVa'l'll, l)OZadaVký Ila delllll OSVeLlelll 21 0Slullelll a 1121 Z31CllOValll kV21llf')' l)l'OSfředí.
Urbanistické a ai-chitektonické požadavky byly ?již popsány. Pro poso?izeiií požadavkťi z lilediska
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životního prostředí slo?iží stanovisko Odboru životní'ho prostředí Magistí'át?i iněsta Briqa ze diie
22.02.20l8 č. -i. MMB/0035412/2018/AK, z. hlediska ochi-any povi'cliovýcli a podzen'iní'ch vod
vyjádření Odboru vodního a lesního liospodářství a zeinědělství, Magistrát?i města Bi-iia ze dne
06.0".2018 č. j MMB/0056976/2018, ziilediska státní painátkovíé péče závazné stanovisko
Odboru pai-i'iátkové péče Magisti'átu města Brna ze dne 19.02.20l8 č. j.
MMB/0037068/2018/SZ/zs, zlílediska hygienických závazné stanovisko Krajské hygieiiické
stanice Jink ze dne 15.02.20l8 pod č. .i. KHSJM 03820/2018/BM/HOK, z lilediska pozární
OClll'an:{, beZl)eCllOSíl, ClVllnl OCblall7, preS'ellCe zavaznych havarii ZaVaZlle Sfal'lOVlSkO
Hasičského zácliranného sbot'?i Jink ev. č. HSBM-73-]-187/l-OPST-2018 ze diie 23.Oa).2018.

Novostavba splňuje l:íožadavky iia denní osvětlení a prosl?iiiění - popsáno v textové části
projektové dokuinentace Souhi-nné technické zprávy B - B.2. 10 na straně 43 - 44. Rešené úzerní
je inimo vymezeno?i aktivní zóim záplavové oblasti, podléhá však stanoveiiéimi páSinu
záplavového úzeiní, a proto byl vydái'+ souhlas podle ?ist. S, 17 vodního zákona Odborem vodi'iflio
a lesiiího hospodářství a zeinědělství, Magisti-átu iněsta Brna č. j. MMB/0178454/2018 ze diie
14.05.2018.

Na základě výše tivedeiíého poso?izení stavelíní úřad uvádí, že iiavr}iovaná stavba je
tíavržena sr sotiladu se stavebiiím zákonem a jelio prováděcími právními liředliisy, zejména
s požadavky iía vy?ižívání území.

d) Polyfuiikční důin b?ide napojen iiovýini přípojkami vody, kanalizace, horkovod?i, slaboproudu
a stávající přípojkori NN. Kiiavrženéinu řešení napojeiií vydali vlastníci iíiženýrskýcli a
technických sítí svá staiioviska, která jso?i soričástí zádosti o územní rozliodnutí stavby a jejicť"i
podiní+iky jsou zapracovány do předložené projektové dokumentace. Z hlediska napojeiií sítí je
stavba v so?ilaclu s požadavky na technickori iiifrastruktur?i.

Z hlediska dopraviií infrastrukt?iry byla žádost podložena Rozhodi-iritím o povolení sjezdu ze dne
I].04.2018 pod č. j. MCBS/2018/0061394/ADAM, které iiabylo práviií inoci 03.05.20l8. Dále
byla žádost podložena vyjádřením správce koinunikace Bi'něnských koinuiiikací a.S. zn.: 3100Nov-132/18 ze dne 13.03.20l8. Zl'iiediska bezpečiiosti a plymilosti provozai na pozeinnícli
koini?inikacích bylo předloženo v2y?jádření Policie CR KřP JmK Specializovaného pracoviště
dopravního inženýi-ství Brno - město a Brno - venkov ze dne 14.10.20l6 pod č. j. KRPB-

108357-4/CJ-2016-0600DI-KOL a sdělení ze dne 06.03.2018 pod č. .i. KRPB- 18948-2/ČJ-2018-

0600DI-KOL.

Výpočet potřebiiých parkovacícli míst byl proveden dle ČSN 736110 v části B.4 souhrniié
technické zprávy B na str. 49 - 50. Potřebná parkovací stání sr počtu 18 stání jsou splněna
iiavrženým řešením, sr garáz.ícli ?iin'ístěiiých v 1.PP a 1.NP je navrzEeiio 23 stání, za objektem je
vyhrazeno 15 parkovacích míst jako rezerva.

Dle výše uvedeného iiavrhovaná stavba splňu,ie požadavky iia veřejno?i dopravní
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teclmicko?i iiifrastruktur?i.

e) Dokuinentace je vypracována v souladi?i s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obeciiých teclinických
požadavcích zabezpeč?ijícícli bezbai-iérové ?ižívání staveb, v platném znění. Bylo doloženo
staiiovisko NIPI Bezbariéi'ové pi-ostředí, o.p.s., které 4iosouí:lilo projektovo?i «iok?iineiitaci
z hlediska Sl)Illěllí požadavkči výše ?ivedené vylílášky. Podinínky hivedené sre vyjádřeiií byly
zapracovány do dok?imeiitace. Návi'h venkoviiích i vnitřních prostor bucíe řešen jako
bezbariérový. Vstupiií dveře íxido?i šířky 900 min, skleněná výplň bude sr celé šířce ve výšce
1500 mm označena výraznori pásko?i š. 50 mm. Výtahová kabiiiii ] 100 +nm x 1400 ]l]lll bhide

vybavena dle požadavkči ČSN EN 81-70 část 70. Síchodišt'ová raineiia budou po obo?i sti'anách
opatřeny madly ve výši 900 mm, která IllLlSí přesaliovat iiejméně o 150 inin pisírí a posledi-ií
st?ipeň. Stávqjící přirozeiié srodící liiiie zčistanou zacíiováí"íy. Veškei'é povrchy budo?i
s protiskluzovo?i úpravo?i, koeficient smykového třeiií iniii. 0,5. Pai'kovací sLuqí sr počti?i 2
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vyl'ii'azené pro osoby s omezeno?i scliopností pohybu jso?i imvržcim ?la ploše s podélnýin sklonem
do 2.0 % 2l I:)říčll:Ým CIO 2,5 %

Celkové řešeiií stavby splňuje ioeškeré liožadavky srýšc uvedené vyl'ilášky.
Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního z;íkona +-ozhodoval stavební úřad v soriladu sezávaznými
stanovisky a stanovisky dotčeiiých orgánů. Podiníiiky obsažeiié v závazných stanoviscích byly
zalii'nuty do podinínek úzeinního rozhodmití. Stavba vybovii?je obeciiým teclinickým
požaíiavkčiin iia výstavbu stanovenýin vyhláško?i č. 501/2006 sb., o obeciiých požadavcích iia
využívání úzen-ií, v platném Zllěllí, vyliláško?i č. 268/2009 Sb, o techiiickýc)i požadavcích iia
stavby, v platném znění a vyliláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických pozadavcích
zabezpečaijících bezbariérové ?ižívání staveb.
Stavební úřad ?la základě provedeiiélio poso?izení iiesliledal dčivody, kteí'é by bránily uinístění
stavby, proto rozhodl, jak je ?ivedeiio ve výi'okhi rozhodimtí.

Toto územní rozliodmití l:ílatí 2 roky ode diie, kdy ii:ibude právní inoci. Nepozbude však
platnosti, jestliže si této ?liťitě bude liodána žádost o stavební povolení.
Po?ičeiií o odiooláiií

Proti toi'imto rozhodmití moho?i podat účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádt+
odvolání do 15 diiči ode diie jeho doručení k Odboi:íi úzeiniiílío a stavebního řízení Magistrátí?í

iněsta Briia, Malinovského nán'íěstí 3, 601 67 Bi-no, podáním ?ičiiiěným prostřednictvín'í Úřadu
městské části města Brna, Bi-iio-střed, Stavebiiího úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská

4, 601 92 Brno. Rozl"iodnutí je oznámeno účastiíkčíin dor?ičením stejnopisí?í písemného
vybotovení do vlastních ruko?i iiebo prostřediiictvíin veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhčíta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícíin 1)O doručení písenn'íého vyhotovení
rozbodmití, nebo nejpozději po uplyimtí desmého dne ode dne, kdy bylo nedomčené a ?iložené
rozliodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové sclíránky. Odvolání íní?ísí mít
iióležitosti podle rist. § 82 odst. 2 správníhc řádu a imisí být l:+odáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastiiík obdržel po jediiom a jeden zčístal správnínn'í orgánu. Včas

podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodn?ití iná podle ust. § 85 odst. l správního řádu
odkladiiý účinek.
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Toto rozlíodmití i'imsí být vyvěšeno l)O dobu 15 dnů
i'ia úřední desce Úřadíi městské části iněsta Bi-iia Brno-střed:

Vyvěšeno dne:

Sejimito dne:
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a SOLíč21Sllě zveřejněiio zpčisobein ?ii'iqožň?ijí'cím clálkový příst?ip,
v sociladu s ustanovením's 26 odst. l správnílio řádu:

+'

Zvei'ej+iěíií ukončeiio dne:

Zveře?jněno diie:

Otisk razítka a podpis orgáiiu,

který potvrzuje vyvěšení a sejimití rozhodnutí

a?jel"io zveřejiiění zpčisobein uinožňujícím dálkový přístup

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 17, bod 1, l)íSlll. e), f) zákoiia č. 634/2004 sb.,
o správnícli poplatcích. v platnéin zněi"ií, v celkové výsi 21000 Kč.

Ň.

h

Přiloha

Ověřená grafická přílolía je uložeiia iia stavebiiíin úřadě a l)O iiabytí právní moci rozhodnutí bude
předána žadateli.

Doručí se

Účastníci řízeíí, kteyým se dor-uátjejednotlivě

Zadatel

IMOS development otevřeiiý podílový fond, Pobřez.iií 620/3, 186 00 Pralia obliospodařovaiiý
iiwestičiií společností AMISTA investičiií společiiost, a?s., Pobře'zní 620/3, 186 00 Praha,
zastoripeii

1.

[)častn.íci řízeíi.í, kteíýiyi se doručttje veřejiiou vyldáškou
Obec, na jejími území im't /)ýt poýpdovaný zámč.i' usl<ulečriěrí

Sťaltltal'l l meSLO Bl'l O zaSforipeiie S[21í'OSCOLI IlleSiSké CžlSíl IlleSfa Bl'l 21, Bl'l O-SfřeCl,
Dom+iiikánská '). 601 9a) Brno
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Ostatní LlCaStlllCl -I'lZelll

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) str?níebního zákoncí (sílcistníci po:eml<íj a mrveb, iu-r kler'ých nuÝ
být požcu?iositm>a =ctiníěi' u.sakutečirěii a subjekty sjin.s<ini věcírýini pi'ó»iy ktěinto po::.eriikí.ouii riebo
stcrvMm )
Česká spoi'iteliia, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Pralia

Č.R zastoupená Úřadem pro zastupování stát?i sre věcech majetkovýc)"í, Úze+i-iní pracoviště Brno,

Příkop 8 ] 8/ 11, 604 47 Bi-no

Statutáriií město Brno zastoripené Magistrátein města Bl'll21, Ma?jetkový odboi', Malinovskélio

náměstí 624/3, 601 67 Bri'ío

Magistrát města Brna, Odboi- investiční, Ko?iiiicova 949/67, 601 67 Bi-iio
Brněnské kon'iuiiikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Bnio
Bi-něiiské vodárny a kaiializace, a.s., Pisát'ecká 555/la, 603 00 Brno

E.ON Česká rep?iblika, s. i-. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice

Tecl'iiiické sítě Bri'io, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno
Tepláriiy Bl-110, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Bmo

Česká telekonmnikační ixifrastrukttu'a a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

UPC Česka republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Pralqa zasto?ipené společiiostí íiifoTel,
spol.s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno

Účastníci podle 3': 85 odst. 2 písin. b) stavebního z,ákona (osoby s vlastnickýin iiebo jin)';m věcnýin

pi-áveni k sousedníin poz?emkům a stavMm dotčeným sdisiem zčtměru)
Osoby s vlastnickýíni nebo jinýini věciiýini prásiy k sousediiím pozemkioim:
- vlastník pozemku par. č. 1536, 1537, 1540, 1541, 1542, 1557/2, 1559, 1747, 1 149, k. ú. Stai-é
Briío, obec Brno

- vlastník b?idovy č. l). 281, 289, 690, 692, 703, 706, k. ú. Staré Brno, obec Briio
- vlasti"iík budovy bez č. p./č. ev. i"ia l:»ozeinku paí. č. 1557/2, l 141, 1 749, k. ú. Staré Brno, obec
Briio

Á

Dopravní podiiik íněsta Br+ia,a.s., Hlinky 64/ 151, 656 46 Brno
GridServices, s.r.o., Plyiiárei'iská 499/1, 602 00 Brno

České Radiokoinunika'ce a.s., Skokanská 2117/ 1, 169 00 Pralia
Na vědomí

2. Policie České republiky, Krajsl<é ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované

pracoviště dopravnílio inženýi-ství Brno-město a Briio-vei'ikov, Kociiiicova 681/24, 602 00 Bri'io

3. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

4. Veřejná zeleň iněsta Brna, příspěvková orgaiiizace, Kouiiicova 1013/16a, 602 00 Brno
Dotčené orgány

5. Hasičský záchraiiný sbor Jiliomoravskélio ki'aje, Štefánikova 103/32, 602 00 Bi'iio
6. Kr;2jská Irygieiiická stanice Jil'iomoravského kraje se sídlein v Briiě, Jeřábkova l 841/4,
602 00 Briio

7. Magistrát iněsta Briia, Odbor památkové péče, Malinovskélio náměstí 624/3, 601 67 Brno
8. Magistrát iněsta Brna, Odbor úzeiniiílio plánování a i-ozvoje, Ko?inicova 949/67, 601 67 Briio
9. Magistrát města Brna, Odboi- vo«lní)io a lesního hospodářství a zeinědělství, Kounicova
949/61, 601 67 Briio

10. Magisti-át m4sta Brna, Odbor ;životiiího prostředí, Kouiiicova 949/67, 601 67 Brno
1l. Stat?itái'ní město Bi-iio, iněstská část Bt'no-střed, Odbor Kaiicelář starosty a vnějších vztaliči,
krizové řízení, Doiniiiikáiiská 264/2, 601 69 Brno

Dále obdrzí

12.llŮMČ Brno-střed, úřediií deska, Doiniiiikánská 2, 601 69 Bi:no

13. evidence ÚR. zcle
14. opráviiěná úřecli'íí osoba
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Odbor výstavby
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
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(Jřm měštské čás':: města Brna,

Číslo jednací:

MCBS/2014/0020900/KALJ

K podání:
Spisová znaěka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2014/0013953

Bmo-střed

odbor výstqvby
stavebříí Úřaď

3200/MCBS/2014/0013953

DominÍkánská 2, BRNO

Jana Kaloudová, tel.: 542526418

---žlí

iská4
iracovištú: Měnínská
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V Brně dne 18.09.20l4

IPc brno s.r.o., IČO 25592459, Milady Horákové 24, 602 00 Brno v zastoupení na základě plné moci

společnostf PROJECT building s.r.o., IČ0 4791 743 1, Erbenova č.p. 375/8, 602 00 Brno
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 346
'Výroková část:

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním p]ánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějšfch předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním ffzenf posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost ovydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístěnf

stavby"), kterou dne 13.06.20l4 podala společnost IPc brno s.r.o., IČO 25592459, Milady Horákové 24,
602 0ÍBrno v zastoupení na základě plné moci společností PROJECT building s.r.o., IČ0 479]743],
Ei'benova č.p. 375/8, 602 00 Brno (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

'Vydá'vá podle § 79 a 92 stavebniho zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnějšíí úpravě
územního rozhodování, územního opatřeníí a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
s názvem:

,,Rekonstrukce BD a půdní nástavba + přístavba výtahu, Výstavní 4, ě.p. 588, pozemek par-čís. 765,
k.ú. Staré Brno, obec Brno" (dále jen "stavba").
V katastru nemovitostí je dotčený pozemek par. čís. 765, k.ú. Staré Brno, obec Bmo, veden jako ,,zastavěná plocha a
nádvoří" a dotčené pozemky par. čís. 766 a 764 k.ú. Staré Brno, obec Brno vedeny jako ,,zastavěná plocha a
nádvoří".

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků a staveb,
ke kterým mají vlastnická nebo jiná práva účastníci územního řízení vymezenf v odůvodnění tohoto
rozhodnutí, tj. dotčený pozemek par. čfs. 764 a 766, k.ú. Staré Brno, obec Bmo.
Předmětem územníbo řízení je nástavba BD na ulici Výstavní 4 v Bmě, kde vzniknou v 5.NP a 6.NP
jednotky apartmánového typu, a dále přístavba výtahové šachty pro osobní výtah, která bude spojovacím
krčkem navazoyat na vlastní objekt. Navrženou nástavbou vznikne dalšf jedno samostatné ustupující
podlaží snovými bytovými jednotkami. Každá bytová jednotka bude mít samostatný balkon.
Konstrukčně bude nástavba řešena jako kombinace ocelového skeletu a zdiva. Ve dvomf části bude
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přistavěna nová výtahová šachta, jednotlivé vstupy do výtahu budou navazovat na mezipodestu schodiště.
Obvodové zdivo bude zatepleno, nad celou novou konstrukcf nadstavby bude provedena p]ochá střecha.
Pro umístění a projektovou pť'pravu stavby stavební úřad stanoví tyto podmínky:
]. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované společností PROJECT building, projekce a
stavební management, Ing. Václavem Rikanem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby,

ČKAIT - ] 004354, ověřené v územním řízenf. Případné změny -nesrru' být-prováaěny-bez předchozího

povolení stavebním úřadem.
2. Projektová dokumentace pro stavební řízern' bude vypracována vsouladu stímto územním
rozhodnutím a v souladu s přflohou č. l vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb.
3. Pro5ektová dokumentace ke stavebnímu řfzení a následně projekt organizace výstavby budou
zpracovány v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb., o technických požadavcfch na stavby, s vyhláškou
č. 398/2009 Sb.,o obecných technických požadavcfch zabezpečujícfch bezbariérové užívánf staveb a
ostatnfmi právnfmi předpisy.
4.

Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována tak, aby byly respektována práva a
právem chráněné zájmy a práva dotčených osob vztahující se k nemovitostem, a aby bylo zajištěno,
sohledem na charakter stavby, co nejmenší namšování užívání sousedních nemovitostí včetně
minimalizace omezení přístupu k nim a omezen.í hlukových a prachových exhalací.

5. Za splnění podmínek zodpovídá stavebník, případně jeho nástupce.

Účastníkem řízení stanoveným podle ust. § 85 stavebního zákona a vymezeným v souladu s ust.
§ 27 odst. ] písm. a) zákona č. 500/2004 sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní

řád), je: IPc brno s.r.o., IČO 25592459, Milady Horákové 24, 602-00 Brno.
Odůvodnění:

Dne 13.06.20]4 podal žadatel TJ. IPc brno s.r.o., IČO 25592459, Milady Horákové 24, 602 00 Brno
v zastoupení na záUadě plné moci společnostf PROJECT building s.r.o., IČ0 47917431, Erbenova
č.p. 375/8, 602 00 Brno žádost o vydání rozhodnutí o urm'stění stavby s názvem: ,,Rekonstrukce BD a
půdní nástavba + přístavba výtahu, Výstavní 4, ě.p. 588, pozemek par.ěís. 765, k.ú. Staré Brno,
obec Brno".

Stavebnf úřad oznámil opatřením ze dne 18.07.20]4 č.j. MCBS/2014/001 7374íKAL] zahájení územnfho
řízení známým účastnikům řízení, veřejnosti a dotčeným orgárům. Současně nařídil veřejné ústnf jednám

na den 20.08.20]4, v místnosti č.307 na ÚMČ Bmo - střed, Odbor výstavby, Měnínská 4, Brno, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Vyporádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost připomínky neuplatnila.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení. veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
síavebním zákonem, předpisy vydanýmj k jeho provedenf a zvláštnfmi předpisy. Umíístěnf stavby je
V souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:

Magistrát města Brna, odbor životního prostředí č.j. MMB/Ol 54076/2014/LK ze dne 09.04.20]4
a č.j. MMB/Ol 74699/2014/SKOD ze dne 24.04.20]4
Magistrát města Brna, odbor technických sítí č.j. MMB/0204778/2013 ze dne 28.06.20l3
Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje ze dne 28.04.20l4
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Magistrát města Brna, odbor dopravy ze dne 15.05.20l4
Magistrát města Bma, odbor památkové péče ze dne 16.05.20]4
Magistrát města Brna, majetkový odbor ze dne 2] .06.2013
Krajská hygienická stanice JmK ze dne 15.04.20l4
Hasičský záchranný sbor JmK ze dne 19.07.20]3

ÚMČ Brno - střed, odbor obchodu, dopravy a služeb ze dne 12.05.2014
Policie České repub]iky, krajské ředitelstvf policie Jihomoravského kraje ze dne 23.08.20l3
Oknih účastníků územmho říízení byl stanoyen v souladu s ust. § 85 odst. ] a 2 stavebm'ho zákona. Při
vymezování okruhu účastniků územnTho řízenf dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení přfsluší dle ust. § 85 odst. l pfsm. a) stavebního zákona žadateli a současně vlastrukovi
stavby č.p. 588 na pozemku par.čís. 765 k.ú. Staré brno, obec Brno tj. společnost IPc brno s.r.o.,
IČO 25592459, Milady Horákové 24, 602 00 Brno, a dle ust. § 85 odst. 1 pfsm. b) stavebnnho zákona
obci, na je5ímfz územf má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. Statutárnf městu Brnu, zastoupené

starostou 'rn-ěstské části Bmo-s-třed Mgr. Liborem Št'ástkou, Dominmánská 2, 601 69 Brno.

Podle ust. § 85 odst. 1 pfsm. b) stavebniho zákona přísluší postavení účastníka říízení osobám, jejicM
vlastnické nebo jiné věcné práyo k sousednfm stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na
nich může být územním rozhodnutím příímo dotčeno (spoluvlastníci pozemků par.í'ís. 764 a 766 k.ú. Staré
Brno, obec Brno) tj. Kongregace Milosrdných sester Ill. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny,
Grohova č.p. 516/18, Veveří, 602 00 Brno 2, V
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Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podrnfnky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutf. Požadavky dotčených orgánů uvedené ve stanoviskách, jejichž splněnf
stavebník doložil v podkladech připojených k žádosti, nebyly do podm?ínek rozhodnutí zahrnuty.

Podle schváleného ÚzemnTho plánu města Bma (dále jen ÚPmB), jeho závazné části, vyhlášky
statutárnfho města Brna č. 2/2004, v platném znění, je navržená nástavba bytových jednotek a pffstavba
výtahové šachty umístěna ve stavebnf stabilizované funkčnf plochy čistého bydlení. Plochy BC slouží
bydlenf.

Na záUadě výše uvedeného stavebnf úřad dospěl k závěru, že navrhovaná příístavba výtahové šachty a
ííástavba byt.jednotek nenarušf architektonické a urbanistické hodnoty v územf a nemá negativnf vliv na

využití úzernf, je v souladu se schváleným ÚPmB, a proto je pffpustná.
Umístění 'vyhovu3e obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006
sb., o obecných požadavcfch na využitf území, a vyhláškou č. 268/2009 sb., o technických požadavcích
na stavby, v platném znění.

Poučení úěastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se Ize odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámenf k Magistrátu města Bma,
Odboru územnTho plánovánf a stavebnjbo řádu podáním u zdejšího správm'ho orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvolánfm ?ze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepffpustné.
Stavební úřad po dni nabytf právru' moci územnfho rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovenf územnTho rozhodnuff opatřený doložkou právnf moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis pfsemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právnf moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebru'm úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebníbo zákona, také stavebnfmu úřadu přfslušnému k povolení stavby.

Rozhodnuff má podle § 93 odst. 1 stavebni'ho zákona platnost 2 roky. Podrru'nky rozhodnutí o urm'stění
síavby platí po dobu trvání stavby či 'ařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

,,$')9%
Ing. Bohumil Synek
vedoucí odboru výstavby
?
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů

Na úřední desce Úřadu městské másti města Brna, Brno - střed,
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
a současně zveřejněno způsobem umožřiu?jícfm dálkový př.ístup, v souladu
s ust. § 26 odst. l zákona č. 500/2004 sb., správního řádu, v platném znění.

Zyeřejněno dne:

Zveřejnění ukončeno dne:

Otisk razítka a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmut.í rozhodnutf
a jeho zveřejnění způsobem umožňu.jícfm dálkový přístup

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích položky 17 odst. l písm. b)
've yýsi 5000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
IPc brno s.r.o., Milady Horákové 24, 602 00 Bmo v zastoupení:
].PR(UECT building s.r.o., IDDS: dihu5x5

sídlo: Erbenova č.p. 375/8, Černá Pole, 602 00 Brno 2
2. Statutární město Bmo, městská část Bmo - střed, starosta Mgr. Libor Št'ástka,
Dominikánská č.p. 264/2, Brno-střed, Brno-město, 601 69 Brno 2
ostatní úěastníci řízení - doruěuje se veřejnou vyhíáškou:
Kongregace Milosrdných sester I}I. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny, Grohova č.p. 51 6/18,
Veveff, 602 00 Bmo 2
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dotčené orgány

3.Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
síjlo: Štefánikova 32, 602 00 Brno 2

4.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

- sídloT Jeřábkova č.p. ] 847/4, Černá Pole, -602 00 Bmo 2

5.Magistrát města Bnia, Odbor památkové péče, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Husova č.p. 1 96/12, Brno-střed, Brno-město, 601 67 Brno 2

6.Magistrát města Brna, Odbor územního plánovárí a roz.vo5e, IDDS: a7kbrrn
sfdlo: Kounicova č.p. 949/61 Brno-střed, VeveM, 601 67 Brno 2
7 .Magistrát města Brna, Odbor žiyotního prostředí, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Veveřf, 601 67 Brno 2
dále obdrží

8.ÚMČ Brno-střed - úřední tabu]e

9.oprávněná úřední o
]0.právník SÚ, zde
] I.spis

