Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0175424/PAZU
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0169895/2
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 23.10.2019
Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 14.10.2019
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 14.10.2019 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto Úřadem přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval zaslání územních rozhodnutí/stavebních povolení, týkajících se
staveb na ulici Vinařská, výstavba kterých momentálně probíhá (konkrétně stavba vedle Haasové
vily a stavba vedle budovy s adresou Vinařská 558/3a).
Vámi požadované informace 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:
 územní rozhodnutí č. 290, č.j. MCBS/2018/0107246/ŠKAR (13 stran)
 stavební povolení, č.j. MCBS/2019/0019934/SANL (10 stran)
 společné povolení č. 294, č.j. MCBS/2018/0210267/SANL (17 stran)
 rozhodnutí ze dne 17.05.2019, č.j.MMB/0202711/2019 (6 stran)
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Stavelmí úřad
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: ]Víěnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jediiací:

MCBS/2018/0107246/ŠKAR

K podání:
Spisová znaěka:

MCBS/2017/0194183

Oprávněná úředn?í osoba:

Ing. Helena Škaroťilídová, tel.: 542526427

3200/MCBS/2017/0194183

Brno 20.06.2018

HLINKY ESTATE, s.r.o., IČ0 29229821, Hlinky 49/126, 603 00 Brno
Stavba nazvaná: ,,Novostavba domu Hipok?rates v Briiě". Stavbou doinů budo?i dotčeny pozemky
par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, dopraviiím iiapojeiiím a přípojkami
inženýrských
sítí jsou dotčeny pozeinky par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6,
350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 290

Úřad městské části města Brna, Bri'io-střed, Stavební úřad (dále jeii stavební úřad), příslušiiý

podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákoiia č. 183/2006 sb., o úzei'iiním plánování a stavebním řádu
(stavebiií zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 16.11.2017 žádost

žadatele, kterým '3e společnost HLINKY E')TATE, s.r.o., IČ0 29229821, Hlinky 49/126, 603 00
Bri'io, zastoupei'iého -na základě plné moci paiií Yvoiiou Čumovou, n
Klatovská

426/20, 602 00 Brno, (dopliiěno?i diie 24.Oi.20l8 a dne CÍ4.04.

o vy n územního

rozhodimtí o umístěiií stavby s i'iázvein: ,,Novostavba domu Hipokrates v Brně". Stavbou dornů
budou dotčeny pozeinky par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, dopravním napojením
a přfpojkami inženýrských sítí jsou dotčeny pozeinky par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1.
350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno.

Stavební úřad poso?idil v územníin řfzení výše uvedenou žádost podle ust. § 90 stavebni'ho
zákoiia a na základě tohoto posouzení vydává podle ust. 8, 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebiiího
zákona
žadateli, kterým je:

spoleěnost HLINKY ESTATE, s.r.o., IČ0 2')22-9821, Hlii'iky 49/126, 603 00 Brno
rozhodnutí o umístění stavby
1]aZVallé:

,,Novostavba doími Hipokrates v Briiě". Stavbou domů budori dotčeny pozemky par. ěís.
295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, dopraviiíin napojením a přípojkami inženýrských
sítí jsou dotěeiiy pozemky par. ěís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6, 350/8,
k.ú. Pisárky, obec Bi-no.

Stasiba je čieněna iia stavební objekty:
SOOI - Podzeinníparkování

Č.j. MCBS/20lS/0107246/ŠKAR

Síl'. 2

SOO2

Dům A

SO 03

IXim B

SOO4

Zpevněpé plocliy
Rampa, vjezd do garáže
Pochozí a pojížděné zpeviiěné plochy
Venkovní parkování, zpevněné plochy
Chodník, napojení z rilice Hlinky
Oplocení, sadové úpravy
Betonový objekt pro popelnice, přípojková skříň elektro
Betoiiový objekt pro popelnice

SOO4.l

SO 04.2
SO 04.3

SO O4.4
SO 05
SOO6.l

SO 06.2

Inženýrské objekty:
IOOI - Přípojkaelektro
IOO2 - Přípojkaplyi'iu
IOO3 - Přípojkavody
IO 04 - Přípojka jediiotné kanalizace
IOO4.1 - Retenčnfnádrž

Druh a účei uinist'ované stavby, pi-ostoi-ové řešení stavby.'

Předmětem úzeiniiího řízení je stavba domu Hipokrates. který je členěn na tři objekty - dva

pětipodlažní domy A a B (objekty SO 02 a SO 03) a jeden podzemiií parkovací objekt společný
pro oba doiny (objekt SO Ol). Objekty jso?i zastřešeny PIOCI?OLI střechou.

Objekt SO Ol - jedná se o podzemiií objekt nepravidelného tvaru připomínající tvar boty, který
bude umístěn na pozemku par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno. Východní část bude
o rozměrech cca 44 x 22,5m, západní část bude o rozměrech cca 33 x 23111. Objekt bude umístěn
ve vzdálenosti 4,1-2,8in od hraiiice s pozeinkein par. čís. 305/1, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve
vzdálenosti 5,6m od hranice s pozemkein par. čís. 299/7, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve vzdálenosti
11,6m od stávajícího domu s č.p. 52 stojícím na pozemku par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec
Brno, ve vzdálenosti 2,2in od hranice s pozemkein par. čís. 299/8, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve
vzdálenosti 13,lin od stávajícího donm s č.p. 53 stojícím iia pozemku par. čís. 297, k.ú. Pisárky,
obec Bi-no, ve vzdálenosti 2,Om od hraiiice s pozemkein par. čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno, a
ve vzdálei"iosti 3,4m od h?ranice s pozemkem par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno.

Objekt SO O2 - bude umístěn na pozeinku par. čís. 295, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno. Objekt je
obdéliiíkovélio tvaru o velikosti stran 26,5 x 16,Om a bude umístěn ve vzdálenosti 4, l- 2,8m od

hraiiice s pozemkein par. čís. 305/1, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve vzdálenosti 9,6-9,?m od
stávajícího doi'nu s č.p. 526 stojící iia pozemku par. čís. 305/3, k.ú. Pisárky, obec Bl'llO, ve
vzdálenosti 3,4 od hraiiice s pozeinkem par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve vzdálenosti
10,6 - 9,6m od hraiiice s pozemkem par. čís. 299/7, k.ú. Pisárky, obec Brno a ve vzdálenosti
16,4m od stávajícího domu s č.p. 52 stojící na pozemk?i par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec Brno.
Objekt je navržen s pěti nadzemními podlažími. Výška atiky objektu bude +l6,OOOm od úrovně
podlahy 1.NP tj. +O,OOO=232,20in n.m.

'Ve všech pěti nadzemních podlažfch jsou urrn:stěny iiebytové jednotky pro zdravotnické zařízení,
sloužící kprovozování ainb?ilancí, rehabilitací, ordiíiací a vyšetřoven. Vpřízemí je navtžen
nebytový prostor, který slouží kprodeji, či servisu zdravotiiických zařízení a vybavení,
vyšetřoviía nebo kaiicelářský prostor. V části 1. NP je navrženo parkování v počtu 9 stání.
V pátém podlaží jso?i ?in'iístěny 2 bytové jediiotky, jedna pro správce donm a dníhá pro pracovní
personál objektů a jedna jediiotka technického zázeiní.

Objekt SO O3 - tude umístěi"i na pozeinku par. čís. 295, 296, k.ú. Pisárky, obec Brno. Objekt je
obdélníkového tvaru o velikosti stran 36,0 x 16,Om a jeho severozápadní roh bude uníístěn ve
vzdálenosti 3,5m od hraiiice s pozemkein par. čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno, jihozápadní roh
bude umístěn ve vzdálenosti cca 7n"i od hranice s pozeinkem par. čís. 299/8, k.ú. Pisárky, obec
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Brno a ve vzdálenosti 16,9in od stávajícího doinu s č.p. 53 stojící na pozei'iiku par. čís. 297, k.ú.
Pisárky, obec Brno, severovýchodiií roh bude ve vzdálenosti 4,6in od hranice s pozemkeii"i par.
čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno. Objekt je navržen s pěti nadzemnfn'íi podlažín'ú. Výška atiky
objektu bude +l6,OOOm od úrovně podlaliy l .NP tj. +O,OOO=232,20i"iq n.in.
Ve všech pěti nadzeinních podlažích jso?i umístěny nebytové jediiotky pro zdravotnické zařízení.
sloužící k provozování ambulancí, rehabilitací, ordinací a vyšetřoven. V části 1. NP je navrženo
parkování v počt?i 8 stáiií.

Zdrojem tepla budou dva plynové kotle o jmenovitéii"i výkonu 156kW.
Součástí stavby jsou dále příjezdová komrinikace (rampa s vjezdem do garáží), zpevněiié plochy,
venkovní parkováiií, chodník, přípo5ky inženýrských sítí, retenčnf iiádrž a oplocení.
SO 04 - zpevněiié p]ocli)i

Zpevněné plochy obsal'rujf rai'np?i do podzemní'ch garáží, venkovní parkování, zpevněiié plochy
mezi objekty A a B, nový chodník při ul. Vinařská a úpravu stávajícího chodník?i iia ul. Hlinky.
Zpeviiěiié plochy budou ?iinístěny na pozemku pai-. čís. 295, 296, 30/5, 350/5, 350/6, k.ú.
Pisárky, obec Brno.

Rampa do podzemních garážf bude mít šířku 6,Om a b?ide napojena na stávající komunikaci ul.
Vinařská. Rampa bude vedena při hranici s pozeinkein par. čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno do
podzemiiího objektu SO Ol .

V místě vjezdu/výjezd?i bude umístěii objekt SO 02. Před objektem SO 02 jso?i navržeiia kolmá
parkovacf stáiií v počtu 9 parkovacích stání z toho je jedno stáiií pro osoby s omezeiiou
pohyblivostí. Kolmá parkovací stání budou umístěna na pozeinku par. čís. 295, k.ú. Pisárky, obec
Brno, a budou přístupiiá ze stávající komunikaci ?il. Vinařská přes 1]OVě navržený pojížděný
chodník. Vedle kolmých parkovacícli stání je navržena plocha pro umístění popelnic. Diuhá
plocha pro umístění popeliiic je navržena v severovýchodnfm rohu pozei'nku vedle objektu SO
03. V části 1.NP jsou navržena parkovací stání vpočtu 9 stání Před objektem SO 03 jsou
navrEena dvě podélná parkovací stáiií. Další dvě parkovací stání jsou navržena vedle
jihovýchodní části objektu SO 02. Zbývající počet parkovacích stání je navržen v části 1.NP
objektu SO 03 v počtu 8 stání.

Celkový počet stání je 69, ztoho je navrženo 39 stánf vpodzemnfch garážích, 17 stáru'
v objektech SO 02 a SO 03 a 13 venkoviiích stání z toho celkein 4 stání pro ZTP.
Zpevněné plochy mezi objekty SO 02 a SO 03 zahrnují prostor mezi objekty, navrženýrni
parkovacími stáními a navr2enýin novým chodní'kei'n podél ulice Viiiařská.
Zbývajfcí části pozemků za a vedle objektů SO 02 a SO 03 budou zatraviiěiiy.
Nový chodník podél rilice Vinařská bude umístěn iia pozemcích par. čís. 350/5, 350/6, 295, k.ú.
Pisárky, obec Brno mezi stávající konmnikací ulicí Viiiařská a nově navrženýrni parkovacími

stáními a zpevněiiými plochami. Šířka není jednotná vzhledem k tom?i, že ulice-Vinařská se
daném místě lomí.

Retenční nádrž o objemu 20m3 je navržena pod objektem SO Ol před vjezdem/výjezdem
Z gal'áŽ:Í.

Oplocení včetně bran je navrženo na hranicích s pozen'iky par. čís. 305/1, 299/7, 299/8, 289, k.ú.
Pisárky, obec Briio, a částečně i i'ia hranici s pozeinkem par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Bl'llO.
Oplocení bude inít výšku 1,8m a je navrženo z drátěiiého pletiva.
In'ž,en ýrské objekty:
10 0l - Přípojka eiekti-o

Přípojka elektro bude uinístěna na pozemku par. čís. 350/6, 349/6, 295, k.ú. Pisárky, obec Brno.
Přípojka bude vedena z distribuční trafostanice TS 1883 Viiiařská uinístěi'iá na pozen'íu par. čís.
349/6, k.ú. Pisárky, obec Brno souběžně v trase stávajícího vedení NN do nové rozpojovací
skříně SR622/NKP umístěi"ié iia pozemk?i par. čís. 295, k.ú. Pisárky, obec Brno vedle
navrhovaného koliného parkovacího stání. Jedná se o rozšíření disti-ibuční sítě. Toto rozšířeiií

distrituční sítě provede provozovatel distribučiií soustavy (E.ON) po ?izavření smlouvy o
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připojeiií odběi-nýcli íníst.
10 02 z Pi:ípojkcr plymt

Přípojka plynu bude umístěiia na pozeincích par. čís. 295, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisái-ky, obec
Briio. Přípojka plynii bude napojena na stávající veřejiiý plynovod v ?ilici Vinařská a b?ide
vedena kolmo přes stávající konmnikaci. Přípojka plynu je navržena z trub PE 100 SDR 17 s
ochrannýin pláštěm z PP a v dimenzi D 32 Illm a bude inít délk?i 1,') in. Měření a HUP bude
?iinístěn v iiice v oplocení iia hraiiici pozemku investora.
10 03 - Přípojka vodovociu

Přípojka vodovodu b?ide umístěna na pozemcích par. čís. 295, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky,
obec Brno. Přípojka vody bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad v ulici Vinařská.
Přípojka je navržena v din-ienzi 63 min z PE tnib SDR 11 v délce 16,2 m. Přípojka vody b?ide
?ikoiičeiia v objektu SO Ol v koteliiě.
10 04 - Kanaiizctce spia.';kor.íá/dešt'ová
Kanalizace

Přípojka kanalizace bude uinístěna iia pozemcích par. čís. 295, 350/5, 350/6. 350/8, k.ú. Pisárky,
obec Brno. Přípojka bude napojena na stávající veřejnou kai"ializačiií stoku v ulici Vinařská.
Přípojka je navržena z kameninových trub DN 200 n'iní v délce 6,2 m. Přípojka jednotiié
kanalizace bude ukončena prefabrikovano?i betonovou revizní šachtou DN 1000/200 mm.
Dešt'ová kanaiiz,ctce

Dešt'ové vody z objektu budou zdrzeny v retenční nádrži o objemu 20 Ina. Nádr'z bride situována

?ivnitř objektu v 1.PP před výjezdem. Dešt'ové vody z nádrže budou odvedeny přes regulační
prvek odděleně samostatnýin potrubíii'i a před objektem napojeiiy do koiicové šachty přípojky
jednotné kanalizace.

Kapacity stavby.'
Zastavěná plocha objektu

Hrubá podlažní plocha objekffi
SOOI
SOO2
SO 03

Obestavěný prostor - podzemiií část
SOOI

1.686,70 m2
1.686,70 n'i2
2.404,91 nl'
1.686,94 m=
6.234,00 m'a

Obestavěiiý prostor - nadzemní část
SOO2
SOO3

Obestavěi'iý prostor celken"i

7.645,74 n'l
5.430,37 nla
19.328,14 l'lla

Počet funkčních jediiotek nebytových 44 jediiotek
Počet funkčních jednotek bytových

2 jednotky

Počet parkovacích stání uvnitř objektu v l . p. p. 36 + 3 ZTP
Početparkovacíchstáníuvnitřobjektuvl.n.p. 17
Počet parkovacích stání na teréim
Počet parkovacích stání celkein

12 + 1 ZTP
65 + 4 ZTP

celkein 69 stání

Di'bdi pozernkí:t podle katastru nemovitostí, na ktei"ich se stavba umist'itje.'

Pozemek par. čís. 295, k.ú. Pisárky. obec Brno, je vkatastr?i neinovitostí evidován jako
,,zahrada': pozemek par. čís. 296, k.ú. Pisárky, obec Brno, je v katastru iiemovitostí evidován
jako ,,zastavěná plocha a nádvoří, pozei'nek par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Briio, je v katastru
iiemovitostí evidován jako ,,ostatní ploclia, zeleň", pozemky par. čís. 300/5, 350/1, 350/5, 350/8,
k.ú. Pisárky, obec Brno, jsoci v katastru neinovitostí evidovány jako ,,ostatní ploclía, jiiiá plocha".
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Vyinezeiií úzeiní dotčeiiého viivy stas.»by.'

Jako úzeiní dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků a
staveb, ke kterýin inají vlastnická iiebo jiná věciiá práva účastiiíci úzei'i"iiiího řízeiií vyinezeiií
v odůvodnění tolioto rozhodmití, tj.
pozeinky, na kterýcl2 se stasiba uinist'uje:

pozemky par. čís. 295, 296, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Briio
sousední pozeinky.'

pozemky par. čís. 289, 288, 287, 299/6, 299/7, 299/8, 301/4, 305/1, 350/7, k.ú. Pisárky,
obec Bi'no

pozemek par. čís. 297, k.ú. Pisárky, obec BnlO se stavbou s č.p. 53
pozemek par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec Brno se stavbou s č.p. 52
pozemek par. čís. 305/3, 319/2, k.ú. Pisárky, obec Bi-no se stavbou s č.p. 526

Pro mnístění a pr'ojektovou pi=ípi'avu stcivby a i-eaiizaci části stavby se stanoví /?yto pocimíiiky.'
1. Vdalším stupni projektové dokumentace bude dodržen di-?ih a účel stavby, základní
parametry jejílqo prostorového řešení a umístění, uvedené v popisu stavby ve výrokosié části
tohoto rozhodnutí a obsažené v projektové dok?imentaci ověřené v úzeiniiím řízení. Případné
ziněiqy musí být předei'iq projednáiiy a povolei"iy stavebiiím úřadem.

2. Budo?i dodrženy podmínky dotčeného orgánu uvedené v souhlasiiém závaznéin stanovisku
Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna č.' j. MMB/0358037/2017/AK ze dne
05.10.2017:

z hle«?liska odpadového ]iospodái2ství cí liydrogeologie:

Sběrné nádoby budou umístěny iia vlastním pozei'nku, oddělená komerce od fyzických
osob.

z hiediska ochi-any přírody a krajiny.'

Při realizace je nutné dodrzet ČSN 839061 Vegetačiií úpravy - ochraiia stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Ke kácení dřeviii rostoucích miino les je dle ust. § 8 odst. l zákona č. l 14/1992 sb.,
o ochraiiě přírody a krajiny, v platiiém Zllěllí, a s charakteristikou dle vyhlášky l 89/20013
sb., o ochraíiě dřevin a krajiiiy, ve zněiií pozdější změny, i-iutné povolení orgánu ochrany
přírody. Dle obeciiě závaziié vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, je

orgánem k povolení kácení dřevin přísluši'iý Úřad městské 'části města Brna tj. ÚMČ
Briio-střed.

Projekt sadových úprav stavby zpracovaný autorizovaným zahradi"iíin architektem
předložte k vyjádření v dalším stupni PD.

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření vydaném Odborein vodiiího a lesiiího
hospodářství a zemědělství Magistrátu iněsta Briia, č.j. MMB/0382208/2017 ze dne
20.09.2017:

Objekt retenční nádrz. k akumulaci dešt'ových vod je vodním dflem a podléhá povolení
dle ?ist. § 15 vodního zákona. VěCl]ě a inísti'íě příSlušnýin orgánein k povoleiií stavby je
zdejší vodoprávní úřad. Současi'iě stavba vyžaduje povolenf nakládání s vodami.
Budori doloženy tyto náležitosti:

žádost o stavební povolení a žádost o povolení k nakládání s vodami bude ve
sinyski ?ist. 8, 115 odst. 2 vodiiího zákona doložena dle vyhlášky č. 432/2001 sb.,

o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitosti povolení so?ihlasů a
vyjádření vodopráviiího úřadu, ve znění pozdějších předpisťi,
žádosti budo?i podány oprávněným právním subjektem a podepsány statutárním
zastupcern,

vpi'ojektu stavby budohi vyřešeny všechiiy připomíiiky účastiiíkíoi řízení a
dotčených orgáiuoi a orgaiiizací.
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Pokud b?ide vobjektech rimístěna zaibní ordinace spoužíváním amalgámu, požádá
vlastni'k iieinovitosti o povoleiií kvypouštení odpadnícli vod sobsaliem zvlášt'
iiebe.zpečné závadné látky do kanaližace.

4. Bude dodrženo závazné stanovisko-so?ilílas kodnětí zeinědělské pčidy ze ZPF vydaiié
Odborem vodiiího a lesního liospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna č.j.
MMB/0366303/2017 ze dne 08.09.2017.

5. Budo?i dodrženy podmínky rivedené ve stanovisku Odboi-u iiivestičiiího Magistrátu města
Brna č.j. MMB/0357995/2017 ze dne 30.10.20l7:

Stavba bude zařazeiia do koordiiiačního harmonogramu výkopových prací ve městě
Brně v terinínu od 01.06.2018 do 30.11.2020.

Při projediiávání a provádění stavby budo?i dodržena ?istanovení vyhlášky 8/2009.
Výkopové práce na veřejném prostranství i-'iesiní být realizováiiy v zirmiíin období, tj.
od l . 12. kalendářního rokri do 28.2. následujícího kalendářního roku.
Stavba bude koordinováiia s těinito dalšími stavbaini zařazenými v l'iai"inoiiogramu:
--- Optická trasa Faster CZ KvěCná-Viiiařská, iiwestor Faster CZ s.r.o.
--- Bytosrý dčiin Vinařská p.č. 342/2, 342/3, 34214, 342/10, k.ú. Pisárky, iiivestor
FRAMA, s.r.o.

Bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádáiií sítí technického vybavení.
Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro
výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 iiejpozději 30 dnů před zahájením rižívání
veřejného prostranství.

Stavebiiik předá na Odbor městské informatiky MMB zaměření skutečného
provedení stavby.

Kanalizačiií a vodovodní pffpojky budou iiavrženy vsouladu s ustanovením
,,Městských standardů pro vodovodiií sít"' a ,,Mě.stských standardči pro kaiializační
zařízení". Vodoměrná šachta inusí b'ýt umístěna iia pozemku vlastiiíka připojované
nemovitosti.

Budou respektována ocliraiiná pásma vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu
dle zákoiia č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacícb pro veřejnou potřebu, ve
Zllěllí pozdějších předpisčí.

Upravy veřejiiého osvětlení budou navrzeny v souladu s ,,Městskýini standardy pro
veřejné osvětlení" a budori dodržei'iy podrnínky ve vyjádřeiií a.s. TSB.
Dokumeiitace pro povoleiií stavby dle vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokurnentaci
staveb, bude předložena OI MMB k vydání stanoviska před zahájei'iím řízeiií.
6. Budou dodrženy podmmky uvedené v závazném stanovisk?i K?rajské hygienické stanice JmK
vydaiié dne 3 .1.2018 pod č.j. KHSJM 48 785/20 I 7/BM/HOK:"

V dokumeiitaci pro stavebiií povolení bude předložena precizovaiiá hluková studie
vyhodnocující hluk zmaxiinálního provozu všech stacionáriiích zdrojů hluku
navržených v předmětiié stavbě (konkrétně VZT, vytápění, provoz garáží, výtahů
atp.) vsoučtu se stávajícíi'ni a povolenými zdroji hluku vpředmětné lokalitě,
dokladující v nejzatíženějších chi-áněnýcli veiikovních (blízkých staveb k bydlení) a
viiitřních (nav'ržené stavby) prostorech staveb předpoklad nepřekročení hygienických
limiíoi hluku pro denní i iiočiií dobu, dle nařízení vlády č. 272/201l sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve zněiií pozdějších předpisů (dále
jen NV č. 272/201 l sb.).

V dokumeiitaci pro stavetmí povolení bude předložen doklad, že předmětná stavba je

navržena v souladu s požadavky ČSN 730532 ,,Akustika - Ochrana proti hluku
v budovách a posuzování akristických vlastiiostí stavebních výrobků - Požadavky"
(obvodové konstrukce stavby, stropy, stěny) tak, že provozem dopravy po pozemních
koímiiiikacích a tramvajové dráze a maximálníin provozem všech navržených zdrojů
hluku stavby bude u nejzatíženějších chráněných prostorťi staveb zajištěn reálný
předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených NV č. 272/2011
sb., prO dqráněné vnitřiií prostory staveb a pro denní i I]Očllí dobu.

c..i. MCBS/"0 18/0107246/ŠKAR
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Vdalšíin stupiii PD b?ide předložen k odsorihlaseiií Brněnskými komunikacemi a.s.,

Renneská tř. la, Bi'-iío iiávrh POV včetně tonáže po?ižitýcli vozidel.
8. B?ido?i zajištěi'iy bezpečiié vstupy a vjezdy do objektů.

9. Bude zajištěn bezpečiiý průcliod pro chodce v šíři iniii. 1,5 m, příp. pochímiziiými lávkami.
10. Výkop bude po celé délce ohrazei'i a v noci osvětlen.

11. Pro ?iinístění stavby a realizaci části stavby b?ido?i spliiěny podmínky vlastiiíků a správců
stavboci dotčeiiýcli inženýrskýcli sítí nebo jejich ocbrannýcli pásen"i, které se týkají vytyčei'ií
stavby, výkopových pi-ací v blízkosti zařízení, koiitroly iiepoškozeiiosti sítí před záhozem,
zabezpečení a ochrany stávajících sítí, zajištěiíí v<)kopu, podmíiiek kr"ížení sítí, staveništní

dopra'vy, při provádění zemních prací b?ide dodržena ČSN 733050 Zemiií práce, křížení
kabelíoi inusí být v souladu s ČSN-736005 Prostorová úprava vedei'ií technickélío vybaveiií,
?ivedeiié v jejich vyjádření:

společiiosti Briiěnské vodárny a kanalizace, a.s., Zll. 721/024532/2017/OBo ze dne
13.09.2017,

Dopraviiího podiiiku města Brna, a.s.. zii. 10713/201 7/5040 ze dne 4. 10.2017,

společiiosti E.ON Distrib?ice, a.s., zastoupená společností E.ON Servisiií, s.r.o.,

Zll.

B6941-16202950 ze diie 22.09.20l7

společnosti E.ON Distribuce, a.s., zastoupená společností E.ON Česká rep?iblika, s.r.o.,
zn. T6779-16207 152 ze dne 25.09.20l7,

společnosti GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o., zn. 5001580006 ze
dne 27.09.20l7 a zii. 5001601374 ze dne 10. 10.2017,

Technickýcli sítí Brno, a.s., zn.5800/Šind0960/ 17 ze dne 15 .09.20l7,

společnosti Česká telekoinuiiikační infrastniktura, a.s., č.j. 707453/17 ze diie 04.09.2017,

Masarykovy univei-zity. Ústavu výpočetní techniky, č.j.MU-

IS/98958/2017/567135/ÚVT-2/Kli ze diie 12.09.2017,
společnosti Faster CZ, s.r.o., ze di'ie 12. 10.2017.

Účastnfk řízeiif stanovený podle ust. § 85 stavebi'iího zákona a vymezeiiý v souladu s ust. § 27
odst. l písin. a) zákona č. 500/2004 sb., správi'uaho řádu, v platiiéin zněíií, je společnost HLINKY

ESTATE, s.r.o., IČ0 29229821, Hlii"iky 49/126, 603 00 Brno.
Odůvodnění

Dne 16.ll.2017 podal žadatel, kterým je společnost HL?INKY ESTATE, s.r.o., IČO 29229821,

Hlinky 49/126, 603 00 Brno, zast-oup-ený-na základě pliié moci paní Yvonou Čumovo?i,

Klatovská 426/20, 602 00 Brno, žádost (doplněiio?i dne 24.01.2018 a diie
04.04.2018) o vydání úzei'nního rozlíodnutí o uinístění stavby s iiázvem: ,,Novostavba doinu
Hipokrates v Brně". Stavbou doinů budou dotčeny pozemky par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú.
Pisárky, obec Brno, dopraviiím napojením a přípojkami inženýrských sítí jso?i dotčeny pozem?ky
par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno. Uvedei"iým
dne bylo zahájeno územní řízení.

Jelikož předložená žádost spolu s prťlohami neobsahovala požadované náležitosti podle ust. S, 86
odst. 1 a 2 stavebního zákona a neposkytovala dostatečiiý podklad pro posouzení iiavrhovai'ié
stavby, stavební úřad vyzval žadatele výzvou vydanou dne Il.l2.20l7 pod č.j.

MCB-S/201 7/0208384/ŠKAR, aby odstranil nedostatky poaaiié žádosti a územní řízení v souladu

s?ist. § 86 odst. 5 stavebního zákona usnesením vydaným dne Il.12.20l7 pod č.j.

MCBS/2017/0208383/ŠKAR územní řízení přerušil. Socičasně -tímto ?isneseníi'n stai"iovil ?hůtu
pro doplnění podané žádosti.

Žádost o vydání úzei'nního rozhodímtí o rimístění stavby byla doložena těmito rozhodiuitími,
závaznými stanovisky, stanovisky. souhlasy a vyjádřei'iíini:

Č.j MCBS/2018/0107246/SKAR
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závazné stanovisko Ki'ajské hygienické stanice JnlK č.j. KHSJM
48785/201 7/BM/HOK ze diie 3. 1.2018
závaziié stánovisko Hasičského z:áchraiiného sboru JinK ev.č. HSBM-73-l-2329/1OPST-2017 ze diie 6.lO.20l7

vyjádření Odboru životiiího prostředí Krajského úřadu JmK č.j. JMK 149111/2017 ze
diie 17.10.2017

závazné stano'visko Odborri životníl"io prostředí K?i'ajského úřad?i JmK č.j. JMK
156439/2017 ze dne 31.lO.20l7

vyjádření Odboru úzeiniiího pláiiování a rozvoje MMB č.j. MMB/0359301/2017/Zvd
ze dne 06.10.2017

stanovisko Odboru životního prostředí MMB č.j. MMB/0358037/2017/AK ze diie
05.lO.2017

vyjádřei'ií Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB č.j.
MMB/0382208/2017 ze diie 20.09.2017

závazné stanovisko Odboru vodi'iího a lesniho hospodářství a zemědělství MMB č.j.
MMB/0366303/20 17 ze dne 08.09.2017

stanovisko Odboru dopravy MMB č.j. MMB/0357944/2017 ze dne 25.10.2017
závaziié stanovisko Odbom památkové péce MMB č.j. MMB/0359 131/201 7/SZ/zs ze
dne 04.lO.2017

vyjádření Odboru životního prostředí ÚMČ iněsta Brna, Bi-iio-střed c:3.
MCBS/201 7/0157622/PRUJ ze dne 20.09.2017

stanovisko Odboru životního prostředí ÚMČ města Brna, Bi-no-střed č.j.
MCBS/2017/0164805/JAR ze diie 03.lO.20l7

závazné stanovisko Odboru Kancelář starosty a vnějších vztahči, pracoviště krizového

řízení ÚMČ města Brna, Brno-střed, č.j. MCBS/2017/0150905/ZRUL ze dne
13.09.2017

stanovisko Odbor?i investičního MMB č.j. MMB/0357995/2017 ze dne 30. 10.2017
vyjádření společnosti Bi'něnské komuiiikace a.s., zn. 3100-Nov-677/17 ze dne
03.10.20l7

vyjádření Dopravního podniku města Briia, a.s., zn. 10713/2017/5040 ze dne
4.10.20l7,

vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. zastoupená společi"iostí GridServices, s.r.o., zn.
5001580006 ze dne 27.09.2017 a zi'i. 5001601374 ze diie 10. 10.2017,

vyjádření společi'iosti E.ON Distribuce, a.s., zastoupeiiá společiiostí E.ON Servisní,
s.r.o., zn. B6941-16202950 ze dne 22.09.20l7

vyjádřeiií společnosti E.ON Distribuce, a.s., zastoupená společností E.ON Česká
republika, s.r.o., zn. T6779-16207 152 ze dne 25.09.2017
vyjádřeiií společiiosti Brněnské vodái'iiy a kaiializace, a.s., zii. 721/024532/2017/OBo
ze dne 13.09.2017,

vyjádření Technických sítí Brno, a.s., zn.5800/Šin-i/0960/17 ze dne 15.09.20l7,
vyjádření společnosti UPC Česká rep?iblika, s.r.o., zastoupená společností InfoTel,
s.r.o., č.ž EOl663 l/17 ze dne 4.9.20l7

vyjádření MO Sekce ekoiioii'iická a i'najetková, odbor ochrany územnícli zájíů a

řízení prograinů nemovité infrastruktury sp.zn. 77332/2017-8201-OÚZ-BR ze dne
06.09.2017

vyjádření společiiosti Česká telekom?inikační iiifrastruktura, a.s., č.j. 701453/17 ze
dne 04.09.2017,

vyjádření Tepláren BL'llO a.s., zn. TB/5430/ 17 ze dne 07.09.2017

vyjádření společnosti České radiokomunikace, a.s., zi"i. UPTS/OS/1 775 1 8/2017 ze dne
18.10.2017

vyjádření společnosti Vodafone Czech Rep?iblic a.S. Ze dne 11 .08.20l6
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Rep?iblic, a.s., zn. E3 l 034/ 17 ze dne 5.9.2017

vyjádření Policie ČR Křp JmK Oddělení správy neinovitého majetku č.j. KRPB-219552-9/ČJ-201 7-0600MN-VOL ze dne 11 .09.-2017
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vyjádření Městské policie oddělení koiminikačních techiiologií ze dne 12.09.20l7
vyjádření Vysokého učei'ií technického v Bri"iě č.j. 265/90360 ze dne 20.9.20l7

Vyjádření -Masarykovy uiiiverzity, Ústa:íu výpočetní tecliiiiky, č.j.MU-

IS/98958/2017/567135/ÚVT-2/Kli ze dne í2.09.2017

vyjádření společnosti Dial Telecon"i a.s. č.j. BM 520001 ze dne 06.09.20l7

vyjádřenf společiiosti ČD-Telematika, 21.S., č.j. 1201713859 ze di'ie 6.9.2017

vyjádření společnosti SMARTCO?IIP., a.s., zii. V-1020/201 7/MJ ze diie 27.9.2017

vyjádření společiiosti itself, s.r.o., č.j. l 7]OO3912 ze diie 15.9.2017
vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., zii. 7423/1 7/OVP/N ze diie 5.9.20l7
vyjádřei'ií společiiosti SITEL s.i-.o., zii. I1li704389 ze diie 05.09.2017
vyjádření společi"iosti Telia Carrier Czech Repriblic, a.s., zn. 1311702434 ze dne

05.09.20l7

vyjádřeiií společiiosti InfoNet, a.s., ze diie 5.9.20l7

vyjádření spolecnosti ČEPS, a.s., zii. 0000017243 ze diie 5.9.20l7
vyjádření společnosti Faster CZ, s.r.o., ze dne 12. 10.2017
vyjádření společnosti NetDataCoinm, s.r.o. ze dne 21 .09.2017

vyjádření Povodí Moravy s.p. zn. PMO52 1 03/20 1 7-203/Ho ze diie 4. 10.2017
vyjádřei'ií Veřejiié zeleiiě iněsta Bi-iia, p.o., Zl'l. S/339/ l 124/17 ze diie 5.9.2017

vyjádření Policie ČR Křp JmK SpecÍalizovaiiého pracoviště dopravního ii-iženýrství
č.i. KRPB-205 123-1/ČJ-201 7-0600DI-KOL ze dne 15.09.2017
C.J.

soulilas s odstraněním stavby altáim iia pozemku par. čís. 296, k.ú. Pisárky, obec Brno
vydaný di'ie 22. 11 .2017 pod č.j. MCBS/20 1 7/0 1 94826/SANL.

Dále byly k žádosti doloženy tyto další doklady:
plná i'>-ioc

smlouva o právu k provedení stavby a o úprayě vztahu mezi účastníky uzavřená inezi
žadatelem a Masarykovo?i ?iniverzitori

smlouva o připojení k distribuční soustavě uzavřená mezi žadatelein a společností
GasNet, s.r.o.

Po doplnění chybějících podkladů stavebnf úřad ziiovu přezkoumal podano?i žádost a
sliromážděné podklady a

opatřením vydanýin diie 24.04.2018 pod č.j.

MCBS/2018/0070719/ŠKAR oznáinil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení

územního řízení o umístění předmětiié stavby a současně nařídil kpojednání žádosti ústní
jednání. Současně citovaným opatřením ?ipozoriiil dotčené orgány a účastiiíky řízení, že závazná
staiioviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit i'iejpozději při ústnmi jednání, jinak
k nim nebude přihlédnuto.

Okruh účastníků územiiího řízeiií byl stanoven v souladu s ust. 8, 85 odst. 1 a 2 stavebního
zákona. Při vymezovái'ií okrul-ui účastníků územiiího řízeiií dospěl stavebiií úřad k závěru, že v
daíiém případě toto právní postaveiií přísluší podle ust. S, 85 odst. 1 písin. a) stavebního zákoiia

žadateli, tj-. společnost HLINKY EST'ATE, s.r.o., IČ0 29229821, Hlinky 49/126, 603 00 Bmo,

dle ?ist. S, 85 odst. 1 pfsm. b) obci, na jejímž území iná být požadovaný záměr uskutečněn, tj.
Statutáriií n"iěsto Brno, zastoupené starosto?i městské části iněsta Briia, Brno-střed. Dle ust. !S 85
odst. 2 písm. a) vlastiúovi pozemku nebo stavby, na kterýclí má být požadovaný záměr
uskutečněn. nebo ten, kdo tná jiné věcné právo k tonmto pozemku, i"iebo stavbě, tj. společnost
HLINKY ESTATE, s.r.o., IČO 29229821, Hliiiky 49/126, 603 00 Briio - vlastník pozeinků par.

čís. 295, 296, 299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec B-rno, Masarykova uiiiverzita v BriiÁ, Žerotínovo
iiáin. 617/9, 602 00 Brno - vlastník pozemků par. čís. 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky,
obec Brno, vlastnfci inženýrských sítí, kteří mají věcné břemeno tj. společiiost E.ON Distribuce,

a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice, společnost Česká telekomunikační

infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, společiiost Technické sítě Briio, a.s.,
Barvířská 822/5, 602 00 Briio, dále vlastníci technické iíifrastruktury a pozemních konumikací
dotčeiií přípojkan'ú inženýrských sítí a zpevněnýini plochami tj. Masarykova ?iniverzita sr Brně,

Žerotínovo- nám. 617/9, 602 00 Brno, s-tat?itáriií město Brno zasto?ipené společností Br-něnské
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vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno, společnost České radiokorrmiiikace.
a.s., Skokanská 211 7/1, 169 00 Praha, společnost Faster CZ, s.r.o., Jarní lO64/445,,, 614 00 Brno,

společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940,-401 17 Ústí nad Labein. Dle ust. § 85 odst. 2 PíSil]. b)

osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbáin anebo sousedním
pozeinkům iiebo stavbáin iqa nicb inůže být územním rozhodmitíin přímo dotčeno, tj.
, 615 00 Brno a
615 00 Briio
- vlastníci pozemků par. čís. 301/4, 305/1, 305/3, k.ú. Pisárky, obec Briio a stavby s č.p. 526
stojící na pozeinku par. čís. 305/3 319/2 k.ú. Pisárky obec Bi'n
760 0l Zlín a paní
603 00 Briio - vlastiiíci pozeinku par.
čís. 289 k.ú. Pisárky obec Brno paní
- vlasmíci pozemkťi par. čís. 297, 299/8, k.ú. Pisárky, obec Brno a stavby s č.p. 53
stojící iia pozemk?i par. čís. 297, k.ú. Pisárky, obec Bi-iio, paiií
- vlastiiík pozen*či par. čís. 299/7, 300/4, k.ú. Pisárky, obec Brno a
stavby s č.p. 52 stojící i"ia pozemku par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec Brno.
Ve stanoveiié ?hůtě nebyly uplatněny žádné náinitky účastníků řízení.

Stavební úřad v územním řízení přezko?imává žádost podle ust. § 90 stavebního zákona. Tedy
zda je záměr žadatele:

a) v souladu s vydanou územně plánovací dokumeiitací.

b) s cfli a úkoly územního plánováiií, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochraim architektonických a urbanistických hodnot v úzeiní,
c) s požadavky stavebnflio zákona a jeho prováděcích právních předpisťi.
d) s požadavky na veřejno?i dopravní a techiiickou infrastrukturu,

e) spožadavky zvláštních právních předpisů a se staiiovisky dotčených orgánťt podle
zvláštiiích právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochrano?i práv a
právein chráněi'iýcli zájmů účastníkči řízeiií.

Podle schváleného Úzei'nního plámi města Bi-na (dále jen ÚPmB) jel'io závazné části, Vyhlášky
statutái'ního města Brna č. 2/2004, v platném zněiií, přílohy č.1 Regulativy pro rispořádáiií
území, je stavba navržena ve stavební stabilizované funkční ploše pro veřejnou vybaveiiost
s podrobnějším účelein využití v ploše zdravotnictví 02.

Plocha stavební je definována jako část území převážně zastavěná nebo určeiiá k zastavění
objekty, pro ktero?i je míra využití území a příp?istnost umístěi'ií objektů určitého druhu
vyjádřeiia v regulačních podmínkách pro plochy stavební.

Plocha stabilizovaná je dílčí část úzeiní, ve kterém se stávající účel ani inteiizita využití nebude
zásadiiě měiiit. Za změim se přitoin nepovaž?ije modernizace, revitalizace a přestavba území za
dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy - IPP, zástavba proluk a dostavba ?ivnitř
stávajících areá?lů.

Plocha pro veřejnou vybaveiiost je určena výhradiiě pro ?imístěiií staveb a zařízení, které slouží
veřejné potřebě v uvedených funkcích.

Míra stavebnflio využití pozemků v plochách pro veřejnou vybavenost není staiiovena.
Současně platí obecný i-eguiativ.'

Stavby uvedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivých případech iiepřfpustné, jestliže:
svýin sitriováním, dispozičníi'i'i uspořádáním nebo stavebně technickýin řešeiiíin jsou
vrozporu spozadavky právních předpisů a tecl'nqických norem platných pro
předinětný druh stavby i'iebo provozovanori činiiost,

počtem, polohori, stavebníin objeinein, rozloho?i nebo účelem odpor?ijí charakteru
předmětné lokality,

n"ioho?i být zdrojem závad nebo vlivči, které dle charakteru lokalit jso?i iieslučitelné
s pohodou v lokalitě sainotné nebo v jejím okolí,
nemají zajištěno odpovídající dopraviií napojení a odstavování vozidel.
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Limity vyrižití území vyplýva5ící ze zvláštních práviiích předpisů - stavba se iqachází
v ochraiiiiém pásmu Městské painátkové i-ezervace.

Navrl'iovaná stavba neodporuje svori polohou, objemeín, či účelem cÍiarakteru předinětné
lokality. Jedná se o zástavbu volného pozemku při Lll. Vinařské. Stavební pozemek svými
vlastnostmi, zejména velikostí, POlOhOll, plošiiým a prostorovýin ?ispořádáním ?imožňuje umístit
navrliovanou stavbu. Na druhé straně ?ilice Vinařské se iiacliází areál Masarykovy riniverzity
s ekonoinicko správní fakhiltou a přilehlými budovami kolejí. Navrhovaná zástavba SVOLI výškou
nepřevyšuje výškubudov Masarykovy univerzity. Navrhované domy jso?i navi-žeiiy jako
pětipodlažní z uličnflio pohledu z ulice Viiiařské. Svažitost terémi uinožňrije navržení jednoho
společného podzemního podlaží, které sloužf k parkováiií a také jako techiiické zázemí doinů.
V blízkosti iiavrhované stavby se iiacbází rodinný dťim o třech nadzeimiích podlažích a ve
svažitén'i terénu směrein k ?ilici Hliiiky se ve svah?i nachází dva objekty občaiiské vybavenosti.
Stavba je členěna na objekt podzemiií a dva objekty nadzeinní. Jeden nadzemní objekt je iiavrz.en
podél ulice Viiiařské a dr?ihý nadzemní objekt je pootočen tak, aby ínezi navrženými hinotami
vznikaly průhledy, a aby navržená stavba působila vzdušně. Koncepčně jsou do elementární
hmoty každébo kvádr?i vepsány jednotlivé briňky provozů vytažením nebo zasunutíin v dílčíin
podlaží. Tyto hmoty se různě střídají a překrývají, vznikají tak terasy a lodžie. Jediiotlivé buňky
jsou nestejné velikosti, tudfž je celek různorodý a prolai'nováiií hinot je pestřejší. I přes zdánlivo?i
dynamiku je zachovái'ia koinpaktnost obou hmot.

Stavební úřad iia základě výše ?ivedeného posouzení konstatuje, že navržená stavba svým
objeinem, architektoiiickým řešením iíeiíar?iší charakter okolní zástavby, iqenar?iší
architektonické a ?irbaiiistické hodi'ioty v úzeiní, je v so?iladu se záměry územního plánování
v dotčeném území, se schváleiiým ÚPmB, a proto je příp?istná.
?ist. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaziiými
stanovisky a staiiovisky dotčeiiýcli orgánů. Podinínky obsažené v závazných stanoviscíclí byly
zahrnuty do podmíiiek územiiího rozhodnutí. Stavba vyliov?ije obecným techiiickyn'i
požadavkůin na výstavbu staiioveným vyhláškou č. 501/2006 sb., o obecnýci'i požadavcích na
vy?ižívání území, v platném znění, vyhláškou č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na
stavby, v platném znění, a vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujícícli bezbariérové ?ižíváru' staveb (dále jeii vyhláška č. 398/2009 sb.).
Dle

Stavební úřad v územním řízení dle ust. § 90 stavebního zákona posuzuje, zda je záměr žadatele
v souladu s vydanou územně plánovací dokumeiitací, s cíli a úkoly územiiího plánování, zejména
scharakterem území, spožadavky na ochranu architektonických a urbaiiistických hodnot
vúzemí, spožadavky stavebnfl'ío zákoiia a jeho prováděcícli práviiích předpisů, zejména
s obecnými požadavky na využívánf úzen'ií, s požadavky iia veřejno?i a dopravní iiifrastrukturu,
s požadayky zvláštiíích právních předpisů a se stanovisky dotčených orgáiuoi podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů a s ochrano?i práv a právem chi-áněných
zájmů účastníků řízení. Stavební úřad na základě výše ?ivedeného posouzení konstatrije, že
iiavržená stavba svýi'n objei'nein, architektonickým řešeiiím iieiíar?iší cliarakter okolní zástavby,
nenaruší arcliitektonické a ?irbanistické liodnoty v území, je v souladu se záměry územního

plánování v dotčeném území, se sclwáleným ÚPmB, je 'v so?iladu s požadavky- stavebního
zákona a jelío prováděcích práviiích předpisů, s obecnýini požadavky na využívání území,
neyyžaduje nové nároky na veřejnou dopravi"ií a techiiickou iiifrasti-ukt?iru, je v souladu se
stanovisky dotčených orgánťi podle zvláštních právnícli předpisů, a proto je příphistná.
Stavebiií úřad íia základě provedeného posouzení i'ieshledal důvody, které by bráiiily umístěiií
stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozliodimtí.
Toto územní rozhodruití platí 2 roky ode dne, kdy naíxide právní moci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této ?hčitě bride podána žádost o stavební povolen'í.

sír.]2
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Pouěení o odvolání

Proti toi'mito rozliodn?ití mohou podat účastiiíci řízení podle ust. FQ 81 odst. 1 s,práviiího řádu
odvolání do 15 diiči ode dne jeho doručení k Odborhi územního a stavebního řízení Magistrátu

města Bi-na, Malinovského iiáiněstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným pi'ostřednictvím Úřadri

městské části iněsta Bi'na, Briio-střed, Stavebního úřadu, Domiiiikáiiská 2, pracoviště Měiiíiiská
4. 601 92 Brno. Rozhodimtí '3e oznámeiio účastníkůin dor?ičeiiíin stejnopisu písemiiélio
vyliotovení do vlastiiích ruko?i nebo prostřediiictvím veřejiié datové sítě do datové schránky.
Ll"ičíta pro podání odvoláiií začíná běžet dnem násled?ijícím po dor?ičení píseiniiého vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveiio k vyzvedimtí iiebo doručeno do datové schránky. Odvolái'ií i'imsí mít
náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu a rmisí být podáno v potřebnéi'n počtu
stejiiopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgáiiu. Včas
podané a přípustiié odvolání proti tomiito rozhodi'iutí iná podle ust. 'f3 85 odst. 1 správiiího řádu
odkladný účinek.

ý;,p

<>

Ing. Ivái ú Hlá ]
vedoucí

Stavebiiího úřad?i

"""' iri3ikaá34
Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 17, bod 1, písm. f) zákona č. 634/2004 sb., o
správních poplatcích, v platném Zllěllí, V celkové výši 20 000,- Kč; slovy: dvacet tisíc korun
českých.

Přílolia

Ověřená PD je uložena na stavebním úřadě a po nabytí práviií moci rozhodimtí b?ide předána
žadgteli.

Doručí se
Učastníci řízení

Žadatel

1. HLINKY ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/126, 603 00 Brno zastoupeiíý

palll

Yvonou Cuinovou, Klatovská 426/20, 602 00 Bri"io

Obec, na jejímž úzen'ií má být požadovaný záměr uskuteěněn

2. Statutárn?í město Brno zastoupené starostou městské části města Brna, Brno-střed,
Dominikáiiská 2, 601 92 Brno
Ostatiií účastiííci řízeiíí

3. Masarykova ?iniverzita, Žerotínovo náiněstí 617/9, 602 00 Brno
4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Bl'llO
5. Ceská telekoinunikačiu' iiifrastr?iktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

6. České Radiokoiminikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Pt'aha

7. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice zastoupená

společností E.ON Česká rep?iblika, s.r.o., F. A. Gerstiiera 2151/6,- 370 0l Č-eské
Budějovice

8. Faster CZ spol. s t'.o., Jarní lO64/44g, 614 00 Brno

1
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9. GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 ústí iiad Labei'i'í zasto?ipený společností GridSei-vices,
s.r.o., Plyiiárenská 499/1, 602 00 Brno

10. Magistr4t iněsta Brna, Odbor iiivestiční, Kouiiicova 949/67, 601 67 Birto
Il. Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno
12.

13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
Na vědoiní

Dotěeiié orgán5r

20. Hasičský záchranný sbor Jilioi'iqoravskélio kraje, Krajské ředitelství, Odbor prevence,
Štefanikova 103/32, 602 00 Briio

21. Krajská hygienická staiiice Jihoinoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
60200 Briio

22. Krajský úřad Jihomoravského la'aje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí
449/3, 601 82 Brno

23. Magistrát n"iěsta Briia, Odbor památkové péce, 'Malinovského náměstí 624/3, 601 67
Brno

24. Magistrát inesta Briia, Odbor úzeinního plánování a rozvo3e, Kounicova 949/61, 601 67
Brno

25. Magistrát města Briia, Odbor vodního a lesniho hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/61, 601 67 Bri"io

26. Magisti-át iněsta Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
27. Statutární iněsto Briio, městská část Brno-střed, Odbor Kancelář starosty a viíějších
vztahů, krizové řízení, Domii"iikánská 264/2, 601 69 Brno

28. Úřad městské části města Bi'iqa, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Odděleiií dopravy,
Dominikánská 264/2, 601 69 Briio
29. Úřad městské části města Briia, Bi-no-střed, Odboi- životního prostředí, Měníiiská 4, 601
92 Brno
Dále obdrží

30. právník SÚ
31. evidence vydaiiých ÚR
32. oprávněiiá úřední osoba
33. spis

2 5 -06- 2018
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
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(jslo jednací:
K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2019/0019934/SANL
MCBS/2018/0211248
3200/MCBS/2018/0211248

Ůřad ivést:;'?é č!»st.i imsůíi. Br: :ai
E:ri'yo?stíed

?Sta'-'0.Ďní liř.3d

Ing. Lucie Procházková, tel.: 542526404
n
Brno 6.2.201

Společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/126, 603 00 Brno, zastoupená na základě plné
moci paní Yvonou Čumovou, Klatovská 426/20, 602 00 Brno
Stavba s názvem: ,,Novostavba domu Hipokrates v Brně" s dotčením pozemkťi par. čís. 295, 296,
299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. í§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebnfm řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavebnf zákoii), projednal žádost stavebníka, kterým

je společnost HLINKY ESTATE, s.r.o.,-Hlinky 49/126, 603 -00-Brno, IČ: 29229821, zastoupená
-na základě plné moci paní Yvonou Čumovou,-Klatovská 426/20, 602 00 Brno, IČ: 63361990, o
stavební povolenf na stavbu s názvem: ,,Novostavba domu Hipokrates v Brně" s dotčením
pozemků par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno s dotčenými orgány a se
známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti podle ust. § 111 odst. l a 2 stavebnfl'ío zákona stavebnf úřad rozhodl
takto :

stavba s názvem:

,,Novostavba domu Hipokrates v Brně"

s dotěením pozemlců par. ěís. 295, 296, 299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno
se podle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi, kterým je:

společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/126, 603 00 Brno, IČ: 29229821,
povoluje.

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o stavbu pro zdravotnictví, která má navrženo 5 nadzemních podlaží a l podzemní
podlažf Stavba včetně úprav jejího okolí je navržena na pozemcích par. čís. 295, 296, 299/6,
300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno. Napojením stavby na stávající vedení vody, kanalizace, plynu a
elektrické energie bcidou dále dotčeny pozemky par. čís. 350/1, 350/5, 350/8, k.ú. Pisárky, obec
Brno. Napojení stavby na stávající technickou a dopravnf infrastrukturu není předmětem
stavebního řízení, jelikož bylo umístěno územním rozhodnutím č. 290 sč.j.

s(r. 2
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MCBS/2018/0107246/ŠKAR ze dne 20.6.2018, které nabylo právní moci dne 25.7.2018, a dále

nevyžaduje stavebnf povolenf ani ohlášenf stavebnfmu úřadu. Stavba '3e situována jako
samostatně stojící a tvoří jeden dilatační celek. Nadzemní části představují 2 samostatné budovy
obdélníkových půdorysči 36 x 16 m (SO 02) a 26 x 16 m (SO 03), které jsou vzájemně vůči sobě
pootočené a mají společné podzeinní podlaží (SO Ol) s celkovou délkou 73 m a šířkou křídel 22
m. Stavebně jsou domy navrženy jako stěnový nosný systém v kombinaci se skeletem. Využ,ití
riovostavby dvou budov na společné podnoži podzemnffio podlaží bude pro zdravotnictví. Obě
budovy mají 5 nadzemních podlaží - v domě A (SO 02) jsou nebytové jednotky ve 4
nadzemních podlažfch a v 5. nadzemním podlazí 2 bytové jednotky, v domě B (SO 03) jsou
pouze nebytové jednotky. V l . podzemním podla;j (dále jen PP) a v 1. nadzemním podlaží (dále
jen NP) je navrženo 52 parkovacfch stánf a na terénu 13 parkovacích stánf. Dopravní napojení
bude zúčelové komunikace, ve vlastnictví Masarykovy univerzity, ulice Vinařská a pěší
propo.jení do ulice Hlinky. Přípojky na inženýrské sítě jsou řešeny v ?ilici Vinařská.
Stavba se člení dle předložené pro5ektové dokumentace k zádosti o stavební povolení na tyto
stavební a inženýrské objekty:
Stavební objekty:
sooi

Společné podzemnf podlaží (parkování)

SO 02

Iům A

SO 03

Dům B

Doprava a zpevněné plochy
SOO4.1 Rampa,vjezddogaráže
SO 04.2 Pochozí a pojí';zděné plochy
SO 04.3 Venkovnf parkování

SOO4

SO 04.4 Stávající chodník - napojení z ulice Hlinky
Sadové úpravy
SO 05.1 0plocení

SO 05

SO 06
SO 07

Betonový objekt pro popelnice a pffpojková skříň elektro
Nový chodník pro poti=eby Masarykovy univerzity - saínostatný projekt

Inženýrské objekty:
IOOI
PMpojka elektro
IO 02
Přfpojka plynu
IOO3
Přípojka vody
IO 04
Přípojka jednotné kanalizace

1004.1 Retenčnínádrž-povolujespeciálrústavebníúi=adMMBOVLHZ
IO 04.2 Nádrž. dešt'ové vody
IO 05

Výměna kabelových polí a stožárů VO.

Základi'ií identifikačnf údaje o stavbě:
Zastavěná plocha stavby 1687 ?nz
Počet nebytových jednotek 44
Počet bytových jednotek 2
Počet parkovacích stání 65
5 nadzemních
Počet podlaží
1 podzemní

Výška
Hloubka

16,00 m od + O (podlaha 1 . NP), tj. od terémi 16,00 až 18,60 m
(od + O) podlaha 1. PP -3,10 m, základy -4,10 in, založenf šachty
výtah?i -5,50 m, dešt'ová nádrž -5,50 m.

l
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Pro provedení stavby se stanoví Ivto podmíííky:

1 . Stavba b?ide provedena v soulad?i s předloženou projektovou dokumentací ze září 2018 a
autorizovanori
panem Ing. arch. Davidem Průšou, ČKA 03438, která byla ov;éřena stavebním
úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).

3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnfmu úřad?i termín zahájení stavby, název a

sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

4. Před zahájenfm stavby stavebník ?imístí na viditelném inístě u vstupu na staveniště štítek o

povolení stavby ,,STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončenf stavby.

5. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzemní
hydi-anty nesmí být zastavováiiy i-nateriálem, zabezpečte možnost plynulého odvozu odpadkči.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, technických
zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob i'iepatřícfch ke stavbě.

6. V průběhri provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 sb., o ochrané vere5ného
zdravf, v platném znění - dfl 6 ?ist. § 30-36 a nařfzení vlády č. 272/201 1 sb., o ochraně veřejného

zdraví před nepříznivými účinky hhiku a vibrací.

7. Zhotovitel stavby .ie povinen po?ižít .ien výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby
po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zar?ičena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při už.íyání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření požadovaných
vlastností použitých výrobků je stavebník povineii předložit nejpozději k závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.

8. Při sta'vebních pracích 3e třeba postupovat dle nařfzení vlády č. 362/2005 sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoyištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky a nařízenf vlády č. 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcfch na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

9. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Statutárního města Brna, Městské ěásti

Brno-střed, Odboru kanceláře starosty a vnějšícli vztal'iů 'Úřadu městské části,
Dominikánská 21, 601 69 Briio ze dne 13.9.2017:

- Každá změna proti schválené dok?imentaci stavby musf být neodkladně projednána.

10. Budou dodrženy podi'nínky závazného stanoyiska Krajské hygienické stanice
Jihonioravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 23.11.2018 č.j.
KHSJM 61 565/20 1 8/BM/HZZ:

- Před ?ivedením stavby do trvalého ?ižívání budou stavebníkem na KHS Jmk předloženy
výsledky měření hluku, které budou dokladovat, že za maximálního provozního výkonu všech
zdrojioi hluku vobjektu ,,Hipokrates" (VZT, stacionární zdroje, doprava, atd.) je
vnejexponovanějších chráněných vnitřních prostorech stavby a chráněných venkovních
prostorech stavby zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku pro denní a iioční dobu
stanoyených v nařízení vlády č. 272/201 1 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlrik?i
a vibrací, ve zněru' pozdějších předpisů.

- Pro vodovodní přípojky budou použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005
sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodo?i a na úpravu
vody, ve znení pozdějsích předpisů. Doklady použitých výrobkči o splněnf těchto požadavků

budou před uvedením stavby do u:žívání předloženy KHS Jmk k poso?izení.
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13. Bude dodržena podmínka vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská
třída 787/la, 639 00 Brno ze dne 15.11 .2018 zn. 3100-Nov-612/18:

- Přepravní trasa staveništnf dopravy bude vedena po ulicích městského okruhu na ul. Hlinky,
Lipová, Viiiařská a zpět.

14. Budou dodrženy podmínky pro příprav?i, vytýčení a realizaci stavby rivedené ve vyjádřeních

vlastnfkči či správcu technické infrastruktury:

- společnosti GasNet, s.r.o., zasto?ipené společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602
00 Brno ze dne 9.10.20l8 zn. 5001797433,

- společnosti E.ON Distribuce, a.s., zastoupené společností E.ON Česká repriblika, s.r.o., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice-ze dne 11.10.2018 zn. T6779-16281790,
- společnosti Technické sftě Brno, a.s., Barvfřská 5, 602 00 Brno ze dne 10.12.2018 zn.
5800/Min/261/18,

- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne
7.10.20l8 č.j. 732485/18,

- společnostÍ České Radiokomrinikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha ze dne 1.10.2018

zn. UPTS/OS/202906/2018.

15. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
16. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2021.

17. Stavebník je povinen v so?iladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu koiitrolních prohlfdek stavby, který je přílohou č. 4
části B přílohy č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 sb., o podrobnějšf úpravě územního rozhodovánf,
územního opatřenf a stavebního řádu, v platném znění. Fáze výstavby podle plánu kontrolních
proh]fdek jsou:
- po odtěžení stayební jámy
- po dokončení hrubé stavby
- po celkovém dokončení stavby.

18. Stavbu Ize užívat podle ust. § 119 stavebního zákona na základě kolaudačního souhlasu. Po
dokončení stavby a splnění podmínek stavebního povolení požádá stavebník o kolaudační
souhlas v souladu s ust. § 122 stavebního zákona na příslušném formuláři. Stavebnfl< zajistí, aby
byly před započetfm užívánf stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a i'něření předepsané
zvláštními právními předpisy.

Účastníkem řízení stanoveným podle ?ist. § 109 stavebního zákona, vymezeným v so?ilad?i s ?ist.
§ 27 odst. 1 pfsm. a) zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád),

je: společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., Hliiiky 49/126, 603 00 Brno, IČ: 29229821.
Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 11.12.2018 žádost stavebníka, kterým je společnost HLINKY

ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/126, 603 00 Brno, IČ: 29229821,
32,1, zastoupená na základě plné rnoci

paní Yvono?i Čumovou, Klatovská 426/20, 602 00 Brno, IC:
IČ: 63361990,
63361990, oo stavební
stavební povolení
povolení na
na
stavbu s názvei'n: ,,Novostavba domu Hipokrates v Brně" s dotčeníín pozeinků par. č:s. 295, 296,
299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno. Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební
řízení. K žádosti byla připojena projektová dokumentace pro stavební řfzení ze září 2018 a

autorizovaná panein Ing. arch. Davidem Průšou, ČKA 03438.

l
l
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Dokladovou část dokumentace tvoH následující podklady:
- závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgání2:
* závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany obyvatelstva, tj. Statutárnffio města Brna,

Městské části Brno-střed, Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů Úřadri městské
*

*

části, Dominikánská 2, 601 69 Brno ze dne 13.9.2017 č.j. MCBS/2017/0150905/ZRUL
závazné stanovisko K?rajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 23.11.2018 č.j. K?HSJM 61565/2018/BM/HZZ
závazné stanovisko Hasičského záchranného sbor?i Jihomoravského kraje, Oddělení

stavebnf prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno ze dne 25.10.2018 Ev.č.: HSBM-73-11976/1-OPST-2018
*

vyjádření Státního úřad?i Inspekce práce, Oblastního inspektorát?i práce pro
Jihomoravský a Zlfnský Ja'aj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno ze dne 27.9.2018 č.j.
28132/9.42/18-2

*

*

*

*

*

*

@

stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Kounicova 67, 601 67
Brno ze dne 31 . 10.2018 č.j. MMB/0398097/20 1 8/AK
závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Kounicova 67,
601 67 Brno ze dne 17. 10.2018 č.j. MMB/04 18191/201 8/Blak
závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Kounicova 67,
601 67 Brno ze dne 18. 10.2018 č.j. MMB/0420220/201 8/MIDA
vyjádření Magistrátu města Brna, Odboru vodní'ho a lesního hospodářství a zemědělství,
Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 23.lO.2018 č.j. MMB/0413774/2018
závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče, Malinovského nám.
3, 601 67 Brno ze dne 15. 10.2017 č.j. MMB/0383654/201 8/SZ/zs

vyjádřenf Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Odboru životnffio prostředf,
Dominikánská 2, 601 69 Brno ze dne 23.10.2018 č.j. MCBS/2018/0180679/PRUJ
rozhodmití o povolenf k nakládání s povrchovými vodami k jejich akum?ilaci a stavební
povolení pro retenční nádrž vydané Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesn'ího
hospodářstvf a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 21.11.20l8 č.j.
MMB/0463040/2018 s nabytím právní moci dne 15.l2.2018
opravné rozhodnutí Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělstvf, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 5.l2.20l8 č.j. MMB/0487702/2018
s nabytím právní moci dne 28. 12.2018,

- vyjádření vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktuty.'
Magistrátu města Brna, Odborri investičního, Ko?inicova 67, 601 67 Brno ze dne
24.lO.2018 č.j. MMB/0384035/2018
společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno ze dne
*

*

15.11.2018 zn. 3100-Nov-612/18
*

společnosti GasNet, s.r.o. zastoripené společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
602 00 Brno ze dne 9.lO.2018 zn. 500ll9l433

*

*

společnosti E.ON Distribuce, a.s. zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České B?idějovice ze dne 1l.10.2018 zn. T6779-16281790
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno ze dne
15.lO.2018 zn. 721/021342/2018/IHč'

společnosti Technické sftě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno ze dne 10.12.20l8 zn.
5800/Min/261/18
@

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze

*

společnosti České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha ze dne

dne 7.lO.2018 č.j. 732485/18
1.lO.20l8 zn. UPTS/OS/202906/2018
*

Masarykovy univerzity, Ústav?i výpočetní techniky, Botanická 554/68a, 602 00 Brno ze
dne 9. 10.2018 č.j. MU-IS/ 123 724/20 l 8/765 136KJJVT- 1 /3 15 8
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společnosti Faster CZ spol. s r.o., Jarnf 44z, 614 00 Brno ze dne 1 .11.20l8,

@

- sínlouvy:

si'nlouva o právu kprovedenf stavby uzavřená mezi Masarykovou univerzitou

*

a

spo]ečností HLINKY ESTATE, s.r.o. ze dne 3 .4.20l8

smlouva o připojenf kdistribuční soustavě uzavřená mezi společnostf HLINKY

*

ESTATE, s.r.o. a společností E.ON Distribuce, a.s. zastoupené společností E.ON Česká
republika, s.r.o. dne 22.11.2018,
- ostatnť podklacly:
*

průkaz energetické náročnosti budovy vypracovaný panem
v říjnu 2018

Hluková studie vypracovaná společností KOMPRAH, s.r.o. dne 9. 10.2018.

Jelikož žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení žádosti, stavební úřad dne
10.1.2019 oznámil zahájenf stavebního řízení pod č.j. MCBS/2019/0005475/SANL na stavbu
s názvem: ,,Novostavba domu Hipokrates v Brně" s dotčením pozemků par. čís. 295, 296, 299/6,
300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno všem známým účastnfl«:ů řízení a dotčeným orgánům. Současně
stavební úřad poskytl účastníkům řfzenf a dotčeným orgánům ?hůtu pro uplatněnf námitek, příp.
důkazů, a závazných stanovisek, a to do 10 dnů od doručení oznámení. V průběhu stavebního
řízenf nebyly vzneseny žádné námitky, popřípadě důkazy účastníků řízenf ani dalšf závazná
stanoviska dotčených orgánů, rnimo ta citovaná ve shora uvedeném textu.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 stavebního zákona. Při vymezování
okruh?i účastnfl<ů řfzení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavenf

přísluší:

- podle ust. § 109 pfsm. a) stavebního zákona stavebníkovi a soričasně vlastníkovi navrženo?i

stavbou dotčených pozemků par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, kterým je
společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/126, 603 00 Brno,

- podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníkovi sousedííího pozemku nebo stavby na
ríěm, muze-li být jeho vlastnické právo provMěníin stavby přímo dotčeno, tj. vlastník pozemků

čís. 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno - Masarykova univerzita,
tínovo náměstí 617/9 602 00 Brno; spoluvlastnfkům pozemku par. čís. 289, k.ú. Pisárky,
obec Brno - paní
602 00 Brno pan
760 0l Zlín paní
paní
603 00 Brno; spoluvlastníci pozemku par. čís. 297 k.ú.
par,
Zeroí

Pisárky, obec Brno a stavby s č.p. 53 a pozemku par. čís. 299/8, k.ú. Pisárky, obec Brno - paní
621
00 Brno, paní
621 00 Brno; vlastník pozemku par. čfs. 300/4,
k.ú. Pisárky, obec Brno a stavba s č.p. 52 na iiěm a pozemku par. čfs. 299/7 k.ú. Pisárky, obec
Brno - paní
spoluvlastnfci
pozemku par. čís. 305/3, k.ú. Pisárky, obec Brno a stavby s č.p. 526 na něm a pozemků par. čís.
310/4, 305/1, k.ú. Pisárky, obec Brno - pan I
615 00 Brno a
paní

603 00 Brno,

- podle ust. § 109 písm. f) stavebního zákona toinu, kdo má k sousednímu pozeinku nebo stavbě
na něm právo odpovídající věcnému břeinenu, můýe-li být toío právo prováděrúm stavby přímo

dotčeno,- tj. společnost Česká telekomunikační infrastruktura-a.s., Olšanská 2681/6, -130 00
Praha, společnost České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, společnost

E.ON Distribuce a.s. zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 0l České Budějovice, společnost GasNet, s.r.o. zastoupená společností
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Magistrát města Brna, Odbor investičnf,

Kounicova 949]67, 601 67 Brno a dále Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/ la, 639 00
Brno.
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Podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se stanovisky
dotčených orgánů. Podmínky stanovené ve stanoviscfch dotčených orgánů byly zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 sb., o technických
požadavcfch na stavby, v platném znění, a vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujícfch bezbariérové u"žívání staveb.

Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB) jeho závazné části, Vyhlášky

statutárního města Brna č. 2/2004, v platném znění, přflohy č.1 Regulativy pro uspořádání
územf, je stavba navržena ve stavební stabilizované funkčnf ploše pro veřejnou vybavenost
s podrobnějším účelem využití v ploše zdravotnictví 02.
Plocha stavebnf je definována jako cást územf převážně zastavěná nebo určená k zastavěnf
objekty, pro kterou je míra využití území a přípristnost ?imístění oljektů určitého druhu
vyjádřena v regulačních podmínkách pro plochy stavební.
Plocha stabilizovaná je dílčí část územf, ve kterém se stávajfcf úcel ani intenzita využiff nebude
zásadně měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za
dodr'zení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy - IPP, zástavba proluk a dostavba uvnitř
stávajfcích areálů.
Plocha pro veřejnou vybavenost 5e určena výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží
veřejné potřebě v uvedených funkcfcli.

Míra stavebního využití pozernků v plochách pro veřejnou vybavenost není stanovena.

Limity využitf území vyplývajícf ze zvláštních právních předpisů - stavba se nachází
v ochranném pásmu Městské památkové rezervace.
Navrhovaná stavba neodporuje svou polohou, objemem, či účelem charakteru předmětné
lokality. Jedná se o zástavbu volného pozemku při ul. Vinařské. Stavební pozemek svými
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje umístit
navrhovanou stavbu. Na druhé straně ulice Vinařské se nachází areál Masarykovy univerzity
s ekonoínicko správní fakultou a přilehlými budovanú kolejí. Navrhovaná zástavba svou výškou
nepřevyšuje výškubudov Masarykovy univerzity. Navrhované domy jsou navrženy jako
pětipodlažní z uličního pohledu z ulice Vinařské. S'važitost terénu ui'nožňuje navrženf jednoho
společného podzemního podlag které slouží k parkování a také jako technické zázerní dornů.
V blfzkosti iiavrhované stavby se nachází rodinný dům o třech nadzemních podlažích a ve
svažitém terénu směrem k ulici Hlinky se ve svahu nachází dva objekty občanské vybavenosti.
Stavba je členěna na objekt podzemní a dva objekty nadzemnf. leden nadzemnf objekt je navržen
podél ulice Vinařské a druhý nadzemnf objekt je pootočen tak, aby mezi navrženými hmotami
vznikaly průhledy, a aby navržená stavba působila vzdušně. Koncepčně jsou do elementární
hmoty každého kvádrri vepsány jednotlivé buňky provozů vytažením nebo zasunutím -v dílčfm
podlaží. Tyto hmoty se různě střídajf a překrývají, vznikají tak terasy a lodžie. Jednotlivé buňky
jsou nestejné velikosti, tudíž. je celek různorodý a prolamování hmot je pestřejší. I přes zdánli'vou
dynamiku je zachována kompaktnost obou hmot.
Stavební úřad na základě výše uvedeného posouzení konstatuje, že navržená stavba svým
objemem, architektonickým řesením nenaruší charakter okolní zástavby, nenarušf
architektonické a ?irbanistické hodnoty v území, je v souladri se záměry územního plánování
v dotčeném území, se schváleným ÚPmB, a proto 5-e přípustná.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady.
Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněnfm stavby nebudou
ohrozeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
právními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řfzení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doriičení k Odboru územního a stavebního řízenf Magistrátu
města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Uřadu
iněstské části města Brn:t, Brno-střed, Stayebního úřadu, Doininikánská 2, pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhťita pro podání odvolání začíná běžet dnem následujfcím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutf, nebo nejpozději po uplynutí desátého diie ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené

rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doru;'eno do datové schránky. Odvolánf musf rnít
náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správnfl"io řádu a mrisí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastnfl< obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podané a příp?istné odvolání proti tomrito rozhodmití má podle ust. 8, 85 odst. 1 správnfho řádu
odkladný účinek.
X.

}
3%,

vedoucí

Stavebního úřadu

DOminÍ

Správní poplatek byl vyměřen ve výši sazby položky č. 18 bod 1. písm. f) zákona č. 634/2004
sb., o správnfcli poplatcích, v platném znění, tj. 10 000,- Kč.

Přílohy:
?x ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"

budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci toboto rozhodnutí.
Doruěí se

Účasmíci řízení
S.'tavebník

) HLINKY ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/ 126, 603 00 Brno; adresa pro doručení na základě plné moci:
Yvona Čumová, Klatovská 426/20, 602 00 Brno
Účastníci řízerú dle ust. § 109 odst. l písín. b) až ?7') stavebmho zákona

g) Masarykova univerzita, Žerotfnovo náměstf 61 7/9, 602 00 Brno
's '3)
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12)
13) Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno

14) Česká telekomunikačnf infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
15) České Radiokomunikace a.s., Skokanská 211 7/1, 169 00 Praha

16) E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Bud4iovice
17) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/ 1, 602 00 Brno

18) Magistrát města Brna, Odbor investičnf, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Na vědomí

Dotčené orgány

19) Hasičský zmchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno

20) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sfdlem v Brně, Jeřábkova l 847/4, 602 00

Brno

21) Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životnfho prostředf, Žerotfnovo náměstí 449/3, 601 82

Brno

22) Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
23)
Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářstvf a zemědělství, Kounicova 949167,
601 67 Brno
24) Magistrát města Brna, Odbor životm'ho prostředí, Kounicova 949161, 601 67 Brno
25) Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kra,i,
Milady Horákové 1970/3, 658 60 Brno
26) Statutárnf město Brno, městská část Brno-střed, Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů,

krizové řízení, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Dále obdrží

27) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/ la, 603 00 Brno

28) Technické sftě Bríio, a.s., Barvfřská 822/5, 602 00 Brno

29) právní stavebního úřadu
30) oprávněná úřední osoba
31)spis
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Stavelmí úřad

Domiiiikánská 2, 601 69 Briio
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Briio

Číslo jednací:

MCBS/2018/0210267/SANL

K podáiií:
Spisová znaěka:
Oprávněná úřediií osoba:

MCBS/2018/0088526
3200/MCBS/2018/0088526

Iiig. Laicie Procházková. tel.: 542526404
Brno 8.1 .2019

Pan

j). , i
á-l

zasto?ipeiiý na základě plné moci

společiiostí EUROPROJEKTA s.r.o., Veselá 237/37, 602 00 Bi-no

Stavba s názvein: ,,Novostavba i'odiiinébo dom?i včetiiě sjezd?i a napojení iia inžeiiýrské sítě iia
pozei'ncícli par. čís. 364, 350/5, 350/6, 350/8, h.ú. Pisárky, obce Briio"

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ ě. 294
Úřad městské části města Briia, Briio-střed, Stavebiií úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 1 83/2006 sb., o úzeiniiíin plái'iování a stavebníii"i řádu
(stavební zákon), v platiiém znění (dále stavební zákoii), ve společnéi'n územním a stavebníin
řízení (dále jeii ,,společné řízení") poso?idil podle ust. § 94o stavebiiího zákona žádost o vydání
společného povolení, ktero?i diie 23.5.20l8 podal stavebník, kterým je

pan
zastoupený na
základě pliié moci společností EUROPROJEKTA s.r.o.. Veselá 237/37, 602 00 Brno,-IČ:
26943107,

a iia základě tohoto posouzeiií:

I. podle ?ist. § 94p odst. 1 stavebního zákona a ?ist. § 13 vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobiiější
úpravě územní'ho rozliodováiií, územního opatřeiií a stavebiiíhó řádu
sclivaluje stavební záměr
na stavbu s názvem:

,,Novostavba rodinného dom?i včetiíě sjezdu a iiapojení na inženýrské sítě na pozeincích
par. čís. 364, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obce Brno".
Stavba obsalutje:

novostavbu rodiiiného domu při neveřejiié účelové koi'iiuiiikaci, ktei'á je ve vlastnictví
Masarykovy univerzity. Stavba rodiiiiiého doimi se dvěma nadzeinníi'ni podlažíini a jednfi'n
podzemiiím podlažím je navržena na pozeinku par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno
obdélníkového tvaru s maximálníini půdorysnými rozměry 20,90 x 7,25 11] a výško?i ploché
střechy 6,70 m nad srovnávací i'oviiiou (= + 0,000 = 229,300 in ]l. 11l. Bpv). Parkovací a odstaviiá
stání pro 2 automobily jso?i řešena jako ki'ytá stáiií v úroviii 1. NP směrein k účelové
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komunikaci. l parkovacf a odstavné stání bude zajištěno na zpevněné ploše před domem. Stavba
bude umístěna v odstupu 2,00 m od společné hranice se sousedním pozernkem par. čís. 350/6,
k.ú. Pisárky, obec Brno, 2,00 m od společné hranice se sousedními pozemky par. čís. 370/1,
374/2, k.ú. Pisárky, obec Brno a 3,70 m od společné hranice se sousedním pozemkem par. čís.
359/2, k.ú. Pisárky, obec Brno. Ze západní strany bude dům lemovat zpevněná dřevěná a
betonová plocha šířky 1,00 m včetně schodišt'ových stupňů v důsledku výškových rozdílů mezi
vstupem do domu a na zahradu. Oplocení na hranici pozemku stavby s účelovou komunikaci
bude tvořeno gabionovými koši vyplněnými karnenivem. Tyto koše budou ohraničovat ze
západní strany také kryíá parkovací stání. Ostatní části stávajícího oplocení okolo stavebního
pozemku zůstanou ponechány. Rodin?ný dům bude napojen novými přípojkami vody, kanalizace
a elektrické energie na stávající hlavní vedení umístěné v účelové komunikaci, která je situována
na pozemcích par. čís. 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno. Přípo5ka NN není součástí
tohoto rozhodnutí, jelikož byla umístěna samostatným územním souhlasem a dále nevyžaduje
stejně jako přípojka vody a kanalizace nevyžaduje podle ust. F3 103 odst. 1 písm. e) bod 10.
stavebního zákona stavebnf povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pro zadržení dešt'ových vod
ze stavby a nových zpevněných ploch a regulaci '3e3ich odtoku do jednotné kanalizační stoky
bude v zahradě za domem umístěna retenční nád'íž, ve které bude osazeno ponomé čerpadlo.
Odtud bude potruMm dešt'ová yoda vytlačena do potrubí jednotné kanalizační přípojky, která
bude zaústěna do kanalizační stoky. Potrubí svádějící dešt'ové vody do retenční nádrže bude
vedeno z větší části pod rodinným domem. Kanalizační splaškové potrubí bude odvádět odpadní
vodu ze stavby tlakem do jednotné kanalizační prípo3ky se zaústěním do jednotné kanalizační
stoky ulice Vinařská. Přípojková skříň NN pro staybu bude umístěna v uličním oplocení ve
vzdálenosti 2,00 m od společné hranice stavebního pozernku par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec
Brno se sousedním pozemkem par. čís. 370/1, k.ú. Pisárky, obec Brno. Do části uličního
oplocení bude vsazena také po3ezdová brána a vstupní branka, na kterou bude navazovat prostor
pro skladování komunálního odpadu. V zahradě za domem na pozemku par. čís. 364, k.ú.
Pisárky, obec Brno bude urnfstěna nezastřešená terasa tvořená dřevěným roštem s půdorysnými
rozměry 8,80 x 6,00 m, jej'íž součástí bude bazén s půdorysnými rozměry 6,00 x 4,00 m,
umfstěný v nejkratší vzdálenosti 3,00 m od hranic se sousedními pozemky. Bazén podle ust. § 79
odst. 2 písm. p) stavebního zákona nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
a podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) stavebnfho zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu. Terasa bude urnístěna v minimální odstupové vzdálenosti 2,00 m od hranic se sousedními
pozemky. Zbylá část pozemku par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno, stejně jako pozemek par.
čís. 365/2, k.ú. Pisárky, obec Brno (ve vlastnictví stavebníka) zůstanou ozeleněny.
Novostavba rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími, jedním podzemním podlažím a
plochou střechou má v 1. NP navržen hlavní vstup se zádveřím a samostatným vstupem do dílny.
Na zádveří navazuje hala se schodištěm a chodba, ze které je vstup do pokoje pro hosty,
koupelny, místnosti na praní, do dvou dětských pokojů a na samostatné WC. V l . PP je navržen
prostor chodby se schodištěm s přístupem do místnosti TZB, obývacího pokoje s kuchyňským
koutem a spíží a na samostatné WC. Obývací pokoj bude obsahovat krb a má navržen vstup na
zastřešenou terasu, na kterou bude navazovat nezastřešená terasa s bazénem. 2. NP 3e
koncipováno jako odpočinková zóna s galerií, ložnicí rodičů se šatnou a koupelnou,
sarnostatným WC a pracovnou. Z ložnice a pracovny bude vstup na krytou terasu s dřevěným
roštem. Plochá střecha bude pokrytá kačírkem. Zastřešení kryté plochy pro parkování bude
tvořené železobetonovou monierou, stejně tak zastřešení terasy ve 2. NP. Stavba rodinného
domu bude založena na železobetoných základových pasech. Svislé nosné i nenosné konstrukce
jsou navrženy zděné. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové desky. Stavba bude
napojena na stávající kabelové vedení NN, uložené v komunikaci před stavebním pozemkem.
Stavba bude napojena na vodovod vedený také v komunikaci. Teplá voda bude zajištěna
ohřevem v zásobníku TUV. Splaškové vody ze stavby budou svedeny přímo do nové kanalizační
přípojky s následným zaústěním do jednotné kanalizační stoky. Dešt'ové vody ze stavby budou
svedeny do retenční nádrže opatřeném čerpadlem, z níž budou dešt'ové vody výtlakem svedeny
do nové kanalizační přípojky. Zdrojem pro vytápění domu bude kompaktní tepelné čerpadlo
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vzduch/voda. Tepelné čerpadlo včetně akumulačních nádob bude umístěno v 1. PP v místnosti
TZB. Bivalentním zdrojem jednotky tepelného čerpadla bude elektrokotel. Navržený rodiríný
dům nemá směrem k sousednfm pozemkům par. čís. 370/1, 374/2, k.ú. Pisárky, obec Brno okna
obytných místností.

Základní údaje o stavbě:
Celková zastavěná plocha

254m2

ztoho:

Zastavěná plocha rodinného domu

120m"

Plocha terasy
Plocha pochůzfho chodníku
Plocha pojízdné komunikace

4 m2

Plocha bazénu

24 m2

Počet podlaží

60 m2
46 m2

2 nadzemní a 1 podzemní

Druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nžcM se stavba umist'uje.'
Pozemek par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno je veden vkatastru nemovitostí jako druh
pozernku ,,zahrada" a pozemky par. čís. 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obce Brno jsou vedeny
jako ,,ostatní plocha".

Území dotčené vlivy stavby.'
Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků a
staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci společného řízení vymezení
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozernky par. čís. 350/5, 350/6, 350/8, 364, 365/2, 365/1,
366, 359/2, 370/1, 374/2, k.ú. Pisárky, obec Brno.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro společné řízenf,
vypracovanou panem
. a panem
a

autorizovanou panem Ing. arch. Robertem Raisem, Ph.D., MBA - ČKA 03 496. Případné
změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro společném
řízení, vypracovanou panem
aa pane
panem
a
-ČKA
autorizovanou panem Ing. arch. Robertem Raisem, Ph.D., MBA - ([2KA 03 496. Případné změny
nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (zhotovitel stavby).
3.

Před zahájením stavebních prací oznarnte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

4.

Před zahájením stavby stavebník urnístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o
povolenf stavby ,,STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.

5.

Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzemní
hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého odvozu
odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce,
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě.
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V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění - díl 6 § 30-36 a nařízení vlády č. 272/201 1 sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibracf.

7.

Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí a maximálně ochránit

okolní prostředí před negativními účinky provádění stavby (staveništní doprava, hluk,
prachové emise) přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření
(především zakrýváním skládek sypkého materiálu, k?ropením apod).
8.

Zhotovitel stavby je povinen 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 při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření
požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k
závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

9.

Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z
'Ůýšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců v okolí stavby.
1l. Budou dodíženy podmínky uvedené v rámci koordinovaného staínoviska Magistrátu města
Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne
13.6.2018 č.j. MMB/0046234/2018:

Magžstrát města Brna, Odbor územního plánování - souhlasné závazné stanovisko ze dne
12.6.2018 č.j. MMB/023 l 158/2018/Zvd:

Záměr nazvaný ,,Novostavba, rodinný dum Brno - Pisárky, k.ú. Pisárky 610208, parcela
číslo: 364, 365/2': dotčené pozernky p.č. 364 a 365/2, bude umístěn v souladu s částí
předložené projektové dokumentace (dále jen PD), zpracované Ing. arch. Robertem
Raisem, Ph.D., v lednu 2018, ověřených výkresů, které jsou přílohou tohoto závazného
stanoviska. Jakékoliv změny výše uvedeného záměru mající vliv na skutečnosti, které

jsou posuzovány OÚPR MMB musí být znovu předloženy k posouzení.
Magistrát města Brna, Odbor dopravy - souhlasné závazné stanovisko ze dne 20.2.20l8:
Veškeré zpevněné plochy u objektu musí mít vybudováno funkční odvodnění na
pozemku stavby a nesmí být narušeno odvodnění stávající komunikace.
V průběhu provádění stavebních prací nesrní docházet kpoškozování či znečišt'ování
veřejných komunikací.

Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců v okolí stavby.
Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství - stanovisko ze
dne 28.2.2018 :

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB vydal k odnětí pozemků ze
ZPF dotčených stavbou souhlas - závazné stanovisko podle ust. § 9 odst. 8 o ochraně
ZPF č.j. MMB/0076352/2018 ze dne 16.2.2018. Podmínky pro ochranu ZPF stanovené
v tomto souhlasu zůstávají beze změny.

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí - stanovisko ze dne 22.3 .2018 :
z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů:
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Budou dodtženy podmínky souhlasného závazného stanoviska č.j.
MMB/0068975/20 1 8/MIDA ze dne 13 .2.2018, týkající se krbu na tuhá paliva.

z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
* Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska č.j.
MMB/0 123 608/20 1 8/Rezh ze dne 21.3 .2018, týkající se nakládání s odpady.
z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:

* Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy
.V7 - ochrana
ČS 839021
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN

Technologie vegetač;ích úprav v krajině L rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031
Trávníky a jejich zakládání.

12. Budou dodrženy podmínky pro přípravu a realizaci stavby uvedené ve vyjádřeních vlastníků
či správců dopravní a technické infrastruktury:

-společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze
dne 30.1.2018 č.j. 524374/18

společnosti Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno ze dne 5.2.2018 zn.
5800/Šim/0129/18

společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno ze dne
6.2.2018 zn. 31 00-Tr-3 09/20 18

společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno ze dne
1-3 .2.2018 zn. 722/00345 1/20-1 8/AŠv
společnosti E.ON Distribuce, a.s. zastoupené společností E.ON Servisní, s.r.o.,

F.A.Gerstnera 21 51/6, 370 0l České BudějovÍce ze dne 12.3.2018 zn. B6941-16238436.

13. Před započetím užívání stavby bude pozemek neveřejné účelové komunikace protokolárně
předán jejímu vlastníkovi, případně správci.
14. Stavba, stavební úpravy budou dokončeny v termínu do 31.12.2020.

15. Stavebník je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona ohlásit stavebnímu
úřadu fáze podle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou č. 5 části B žádosti o
vydání společného povolerrí vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Kontrolní prohlídky
budou konány po dokončení těchto fází:
přípravné práce, zakládání
hrubá stavba - zdění l . PP
hrubá stavba - zdění 1. NP
hrubá stavba - zdění 2. NP

hrubá stavba - zdění výstupu na střechu
hrubá stavba - střecha, rozvody inž. Sítí
PSV
PSV - dokončerrí díla.

16. Podle ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona ?ze stavbu užívat bez kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí. Před započetím užívánf stavby stavebník zajistí provedení a
vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy a závazná stanoviska
dotčených orgánů k užívání stavby.

Účastníky řízení, na n«'ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, jsou:

pan

Masarykova univerzita, erotínovo náměstí 61 7/9, 602 00 Brno, I : 00216224
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společnost Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno, IČ: 25512285

společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno, IČ: 46347275
společnost E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice, IČ:
25733591.

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 23.5.2018 žádost stavebníka, kterým je pa

?eny na zákla
zastoupený
p n moc spo e nos

Ič: 26943107, o vydání společného
EUROPROJEKTA s.r.o., Veselá 237/37, 602 00 Brno, IČ::
povolení na stavbu snázvem: ,,Novostavba rodinného domu včetně s3ezdu a napojení na
irťenýrské sítě na pozemcích par. čís. 364, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obce Brno". Dnem

podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízenf.

Dokladovou část dokumentace tvoří následující podklady:
- závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutf dotčených orgánu:

souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a
rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 31.5.2018 (vyjádření yrámci
koordinovaného stanoviska dáno následně 12.6.2018) č.j. MMB/023 115 8/20 1 8/Zvd
kladné závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče,
Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno ze dne 3.4.2018 (vyjáďření vrámci
koordinovaného stanoviska dáno následně 4.4.20 18) č.j. MMB/0050 1 67/20 18
souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova

*

*

*

67, 601 67 Brno ze dne 20.2.20l8

Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Bmo:
- souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0068975/2018/MIDA ze dne 13.2.2018 (z

*

hlediska ochrany ovzduší)

- souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0123608/2018/Rezh ze dne 21.3.2018 (z

hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie)

vyjádření Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství

*

a

zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 28.2.2018

sdělení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Šíefánikova 32, 602 00

*

Brno ze dne 23.2.2018 Ev.č. : HSBM-73-1-1 89/1-OPST-2018

souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odbom vodního a lesního
hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Bmo ze dne 16.2.2018 č.j.

*

MMB/0076352/2018
*

souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se
sídlem vBrně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 5.2.2018 č.j. KHSJM
05429/2018/BM/HOK,

- vyjádření vlastníků či správců dopravní a technické iri?frastruktury.'

* vyjádření společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130
00 Prahaze dne 30.1.2018 č.j. 524374/18
*

stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společnosti GridServices,

s.r.o.,

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 30.1.2018 zn. 5001659796

@

vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zastoupená společností InfoTel,,
spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/ 18, 628 00 Brno ze dne 30.1.2018

*

vyjádření společnosti Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno ze dne
5.2.2018 zn. 5800/Širn/O1 29/ 18

*

společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno ze dne
6.2.2018 zn. 31 00-Tr-3 09/20 18
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společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno ze

@

dne 13.2.2018 zn. 722//003451/2018/AŠv
*

stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů, Tychonova 1, 160 0l Praha ze dne 3.4.2018 SpMO 5610-220/20181150

*

vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. zastoupené společností E.ON Servisnf,
s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice ze dne 12.3.2018 zn. B694116238436

@

vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00
Praha ze dne 14.3.2018 zn. E10378/18

*

vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00
Praha ze dne 21.3.2018 zn. 180314-120873898,

- průkaz energetické náročnosti budovy.'
*

vypracovaný panem

v lednu 2018

- ostatní doklady:
*

inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení vypracované panem
v červnu 2018

*

stanovení radonového indexu pozernku ze dne 4.7.2018

*

studie denního osvětlení a proslunění vypracoÝaná panem
ze dne 18.7.2018

*

souhlas s připojením (sjezdem) k pozern?kům par. čís. 364, 365/2 v k.ú. Pisárky, obec
Brno a umístěním inženýrských sítí - přípojek do neveřejné účelové komunikace udělený vlastníkem neveřejné účelové komunikace Masarykovou univerzitou dne
8.3.2018

*

smlouva o připojení uzavřená mezi stavebníkem panem
a
provozovatelem distribuční soustavy společností E.ON Distríbuce, a.s. zastoupenou

společností E.ON Česká republika, s.r.o., dne 22.2.2018.

Jelikož žádost spolu s přílohami neobsahovala požadované náležitosti podle ust. § 941 odst. 1 a 2
stavebního zákona, stavební úřad vyzval stavebníka opatřením č.j. MCBS/2018/0106729/SANL
ze dne 20.6.2018 v souladu s ust. § 941 odst. 6 stavebního zákona, aby odstranil nedostatky
podané žádosti. Současně usnesením č.j. MCBS/2018/0106917/SANL ze dne 20.6.20l8 podle
ust. § 941 odst. 6 stavebního zákona a v souladu s ust. S, 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004
sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) společné územní a stavební řízení přerušil
a podle ust. § 39 odst. 1 správního řádu stanovil ?hůtu k odstranění nedostatků podané žádosti, a
to do 27.9.2018. Stavební úřad upozornil stavebníka, že pokud nebude žádost doplněna
vrozsahu uvedeném ve výzvě stavebního úřadu ze dne 20.6.20l8 č.j.
MCBS/20018/0106729/SANL, bude předmětné řízení v souladu s ust. !§ 66 odst. 1 pfsm. c)
správnfho řádu zastaveno. Stavební úřad při stanovování okruhu účastníka společného územního
a stavebního řízení zjistil, že vlastník pozemku par. čís. 366 k.ú. Pisárky obec Brno sousedícího
se stavebním pozemkem, tj. pan
(vedený vkatastru nemovitostí) zemřel dne
. Na základě toho stavební úřad dne
11 .6.2018 pod č.j. MCBS/201 8/Ol 00627/SANL požádal přfslušný Okresní soud Praha - východ
podle ust. § 8 odst. 2 správního řádu o poskyfnutí seznamu dědiců pana
případně seznam účastníků dědického řízení. Dne 20.6.2018 stavební úřad obdržel od paní JUDr.
Aleny Skoupé, notářky se sídlem v Praze sdělení, ve kterém uvádí, že byla pověřena Okresním
soudem Praha - východ k řízení o pozůstalosti pan
. Dále paní JUDr. Alena Skoupá
uvedla že právním nástupcem a dědicem pana
5e paní
Na podkladě zjištěných skutečností ji stavební úřad zahrnul do
okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení.
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Dne 25.7.2018 stavební úřad obdížel doplnění předmětné žádosti prostřednictvím společnosti

EUROPROJEKTA s.r.o., Veselá 237/37, 602 00 Brno, IČ: 26943107 obsahujícÍ dodatky

průvodní a souhrnné technické zprávy, technickou zprávu - statickou část, Inženýrskogeologické posouzení a hydrogeologické posouzení, stanovení radonového indexu pozernku a
studii denního osvětlení a proslunění. Stavební úřad následně dne 27.7.2018 oznámil pod c.;3.
MCBS/2018/0126233/SANL zahájením společného územního a stavebnfho řízení podle ust. §
94m odst. 1 stavebního zákona a současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě,
které se konalo dne 30.8.2018. Stavební úřad současně dotčené orgány a účastníky řízení
upozornil, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak
knim nebude podle ust. § 94m odst. l stavebního zákona přihlédnuto. Po vydání tohoto
oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stavební úřad zjistil, že v opatření
č.j. MCBS/2018/0126233/SANL ze dne 27.7.2018 byla provedena chyba vpsaní, kterou
následně napravil opravným usnesením poznamenaným do spisu č.j.
MCBS/2018/0130174/SANL ze dne 30.7.2018. O této skutečnost stavební úřad vyrozuměl
účastníky řízení a dotčené orgány sdělením č.j. MCBS/20 1 8/0 13021 9/SANL ze dne 3 0.7.2018.
Dne 3.8.2018 stavební úřad provedl záznam o nahlížení do spisu zmocněncem účastníka řízení,

tj. společnosti IMPERA eqs, a.s., Hlinky 114, 603 00 Brno, IČ: 26224607. Dále bylo v rámci
společného územního a stavebního řízení na stavbu s názvem: ,,Novostavba rodin?ného domu
včetně sjezdu a napojení na in?ženýrské sítě na pozemcích par. čís. 364, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú.

Pisárky, obce Brno" na stavební úřad doručeno sdělení účastníka řízení, a to společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno, ve kterém uvádí, že

požaduje dodížení podmínek stanoviska č. 722/003451/2018/AŠv ze dne 13.2.2018. S tfmto
požadavkem účastnfka řízení se stavební úřad vypořádal tak, že podmínky uvedené v daném
stanovisku ze dne 13.2.2018 byly zahrnuty do podmínek uvedených ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. Stavební úřad dne 8.8.2018 a 15.8.2018 zaznamenal doklady o nahlížení do spisu
zmocněnci účastníka řízení, tj. společnosti IMPERA eqs, a.s., která dne 27.8.2018 a 28.8.2018
doručila na stavební úřad námitky k řízení. Dne 29.8.2018 povedl záznam o nahlížení do spisu
účastníkem řízení panem
Ve
stejný den stavebnf úřad obdržel od pana
také žádost o prodloužení ?hůty pro
podánf případných připomínek. Stavební úřad ktéto žádosti dne 13.9.2018 sdělením č.j.
MCBS/20 1 8/O 15 6327/SANL pan
informoval, že žádosti nemůže vyhovět, a to
z důvodu, že pan
využil ve lhůtě stanovené v oznámenf o zahájení společného
územního a stavebního řízení č.j. MCBS/2018/0126233/SANL ze dne 27.7.2018 svého práva
nahlížet do spisu (učinil tak 29.8.2018) a současně využil práva podat námitky dne 29.8.2018

podáním, učiněným prostřednictvím pobočky České pošty, ze dne 29.8.20l8.
Dne 30.8.2018 se konalo ústní jednánf spojené s ohledánfm na místě dotčených pozemků par.
čís. 364, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno, kterého se zúčastnili vedle zástupců
stavebního úřadu také zástupce Masarykovy univerzity, zástupce společnosti IMPERA eqs, a.s.
(paní
na základě plné moci) a paní
V průběhu ústního
jednání zástupce Masarykovy univerzity vznesl požadavek na maximálně možné omezení
hlučnosti a prašnosti při provádění stavby vzhledem k povaze využívání areálu Vinařská 5 pro
ubytování. Dále vznesl požadavek na návrat původního stavu komunikace (ve vlastnictví
Masarykovy univerzity) po dokončení navržených stavebních úprav. V odpovědi stavebníka na
vznesené žádosti zástupce Masarykovy univerzity bylo uvedeno, že je dohodnuto pořízení
fotodokumentace pro ověření stávajícího stavu pozemků Masarykovy univerzity a po dokončení
stavby se provede porovnání původního a nového stavu a podle výsledku bude dohodnuta
případná sanace. Výše uvedenými požadavky Masarykovy univerzity se stavební úřad zabývá
vjiné části tohoto odůvodnění. Při ústním jednání byla stavebním úřadem pořízena
fotodokumentace, která je součástí spisu. Dne 31.8.2018 stavební úřad provedl do spisu záznam
o nahlfžení, a to panem
0, na základě plné moci mu udělené stavebníkem pane
Ve stejný den byly doručeny na stavební úřad námitky účastníka řízení pana

(prostřednictvím podání ze dne 29.8 .2018, učiněným na pobočce České po";ty.
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Dne 29.lO.2018 stavebník prostřednictvím společnosti EUROPROJEKTA s.r.o. doručil na
stavební úřad 2 paré upravené projektové dokumentace ((průvodní a souhrnná technická zpráva
- dodatek, koordinační situace, situace - rozhled. trojúhelník, výpočet IPP a KZ, půdorys 1. PP,
příčný řez B-b, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, výkres střechy, pohled S a J, pohled V,
zdravotechnika 1.PP, zdravotechnika 1. NP, zdravotechnika 2.NP, elektroinstalace 1.PP,
elektroinstalace 1.NP, elektroinstalace 2.NP, vytápění 1.PP, vytápění 1. NP, vytápění 2.NP,

výkres oplocení). Úprava projektové dokumentace spočívala ve zmenšení objemu navržené
stavby. Dle navržených úprav nebude realizováno venkovní schodiště a zpevněná plocha při
východní fasádě domu. Navržené venkovní vedení domovní kanalizace je přesunuto z
nezastavěné části pozernku par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno na východní straně pod dům.
Navržená terasa za domem v zahradě bude nově lícovat na východní straně s hranou domu, tj.
bude zkrácena o 1,0 m na půdorysné rozměry 8,80 x 6,00 m se zachování půdorysných rozměr'ů
bazénu 4,00 x 6,00 m a odstupem 4,00 m od společné hranice pozemku 364, k.ú. Pisárky, obec
Brno se sousedním pozemkem par. čís. 374/2, k.ú. Pisárky, obec Brno. Dále bude posunuto
napojení stavby na stávající vedení NN z původního místa umístění nové přípojkové skříně na
hranici pozemků par. čís. 364, 370/1, k.ú. Pisárky, obec Brno na nové rnísto v oplocení s
odstupem 2,00 m od této hranice. Jelikož se jednalo o úpravu navržené stavby, která situaci v
území v porovnání s původním návrhem z hlediska vlastníků sousedních nemovitostí a účastníků
řízení zlepšuje, sdělil stavební úřad opatřením č.j. MCBS/20 1 8/O 1 87724/SANL ze dne 1.11.2018
podle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní
řád), že byly podány nové doklady a že byly shromážde:ny podklady pro vydání rozhodnutí.
Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona stanovil ?hůtu 7 dnů od doručení sdělení
pro účastníky řízení, ve které se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Jelikož v průběhu společného územního a stavebního řízení ani při ústním jednání, konaném dne
30.8.2018, nedošlo k dohodě o námitkách mezi účastníky řízení, kteří je podali, a stavebníkem,
nařídil stavební úřad dne 6. 11.2018 pod č.j. MCBS/20 1 8/0 1 89346/SANL ústní jednání - pokus o
dohodu o námitkách, které se konalo dne 4.12,2018 a kterého se účastnili zástupce stavebníka a
zástupce účastníka řízení společnosti IMPERA eqs, a.s.. Zvýše uvedeného jednání byl
vyhotoven protokol, ve kterém mimo jiné zástupce společnosti IMPERA eqs, a.s. uvedl do
protokolu, že ,,stavebník vyhověl nárnitkám společnosti IMPERA eqs, a.s. a upravil projektovou
dokumentaci". Ve věci námitek podaných účastníkem řízení panem V
stavební úřad uvádí, že dohoda nebyla možná, jelikož se účastník řízení nedostavil. Dne
3.12.2018 stavební úřad obdržel od účastníka řízení pana
žádost o poskytnutí
nového termínu k podání námitek a připomínek včetně opětovného uvedení svých námitek
doučených na stavební úřad dne 31.8.2018. Ve věci stanovení nové lhůty pro podání námitek
účastníkem řízení stavební úřad již jednou panu D
odpověděl sdělenfm č.j.
MCBS/2018/0156327/SANL ze dne 13.9.2018, ve kterém uvedl, že ?hůta pro podávání nárnitek,
popřípadě připomínek účastníku řízení byla stanovena v oznámení o zahájení společného
územního a stavebního řízenf č.j. MCBS/2018/0126233/SANL ze dne 27.7.2018 na stavbu s
názvem: ,,Novostavba rodinného domu včetně sjezdu a napojení na inženýrské sítě na pozemcích
par. čís. 364, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno", tj. námitky účastníků řízení mohly
být uplatněny nejpozději při ústním jednání konaném dne 30.8.2018. Jak vyplývá ze spisu, pan
jako účastnfk předmětného řízení využil svého práva o nahlédnutí do spisu a
projektové dokumentace, a to dne 29.8.20l8, a současně podáním ze dne 29.8.2018, učiněným

na pobočce České pošty, doručil stavebnímu úřadu do konce stanovené ?hůty námitky účastníka
řÍZenÍ.

V průběhu řízení stavební úřad zařadil do spisu kopie žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby, celkového situačního výkresu a pohledů pro stavbu s názvem: ,,Ubytovací zařízení
Vinařská - Ubytovna - Start Life" navrženou na pozemcích par. čís. 370/1, 374/2, k.ú. Pisárky,
obec Brno ve vlastnictví společnosti IMPERA eqs, a.s., které přímo sousedí s pozemkem par.
čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno, na něrnž je navržena novostavba rodinného domu stavebníka

pana

Žádost společnosti IMPERA eqs, a.s. o vydání územního

rozhodnutí na stavbu ubytovacího zařízení byla podána na stavební úřad dne 18.12.20l7.
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Stavební úřad následně stanovil opatřením č.j. MCBS/2018/0208528/SANL ze dne 6.12.2018

podle ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona Ihůtu 5 dnů od doručení tohoto sdělení pro účastníky
řízení, ve které se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Touto Ihůtou stavební úřad mimo

jiné částečně vyhověl žádosti účastníka řízenf, tj. pana
o stanovení nové lhůty
pro podání námitek a připomínek. Jak již stavebnf úřad uvedl vpředešlém textu tohoto
odůvodnění, lhůta pro námitky účastníků řízení uplynula termínem konání ústního jednání (tzv.
,,zásada koncentrace"). Pokud by stavební úřad prodloužil Ihůtu pro nahlížení do spisu či pro
podání nárnitek pouze jednomu zúčastníků řízení, dopustil by se porušení rovnosti všech
účastníků předmětného řízenf. Navíc účastník řízení pan
svého práva v řádné
?hůtě využil, tudíž je jeho žádost o prodloužení či stanovení nové ?hůty pro podání námitek zcela
bezpředmětná.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 94k stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení přísluší:
- podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona stavebníkovi a současně vlastníkovi navrženou

stavbou dotčeného pozemku par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno, tj. pan
- podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, tj. statutární město Brno zastoupené starostou městské části města Brna, Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785,
- podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona vlastníkovi pozemku, na kterém má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, tj. vlastník navrženou stavbo dotčených
pozemků par. čís. 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obce Brno - Masarykova univerzita,

Žerotínovo nárněstí 617/9, 602 00 Brno, IČ: 00216224, nebo ten, kdo má Úiné věcné právo
k tomuto pozemku, tj. společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00

Brno, IČ: 46347275; -společnost E.ON Distribuce a.s. zastoupená pro

účely tohoto řízení

společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
.r.o.,F.A.
F.A.Gerstnera
Gerstnera2151/6,
2151/6,370
3700l0l(:?České Budějovice, IČ:
25733591, společnost Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno,

- podle ust. § 94k písm. c) stavebního zákona osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
ksousedním stavbám anebo sousedrúm pozemkům nebo stavbám na nich rííže být společným
povolením přímo dotčeno, tj. vlastník sousedních pozemků par. čfs. 370/1, 374/2, k.ú. Pisárky,
obec Brno - společnost IMPERA eqs, a.s., Hlinky 45/114, 603 00 Brno, IČ: 26224607; vlastník
sousedního pozemku par. čís. 359/2, k.ú. Pisárky, obec Brno - společnost Investmanagement

s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, IČ: 60699841; vlastník sousedního pozemku par. čís.
366, k.ú. Pisárky, obec Brno - paní

vlastník sousedního pozemku par. čís. 365/1, k.ú. Pisárky, obec Brno - pan
603 00 Brno, nar. 1
dále společnost Brněnské komunikace a.s.,
Renneská třída 787/la, 639 00 Brno, IČ: 60733098.

Stavebnf úřad ve společném územním a stavebním řízení ověřil a posoudil stavební záměr podle
ust. 83 94o stavebního zákona. Podle ust. § 94o odst. 1 stavebního zákona stavební úřad posuzuje,
zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, spožadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu krnožnosti a
způsobu napojení nebo kpodmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů. Dále stavebnf úřad ověří podle ust. § 94o odst. 2 stavebního zákona,

zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Stavební úřad podle ust. § 94o odst. 3 stavebního zákona rovněž ověří účinky budoucího užívání
stavby.
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Společná projektová dokumentace je vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 sb., o
dokumentaci staveb, vplatném znění. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a
význarnu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na
životní prostředí. Zžádosti, jejích příloh a projektové dokumentace je zre5mý rozsah
projednávaného záměru. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.
501/2006 sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhláškou č.
268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
Závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů vydaná k předmětnému řízení
byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek
společného rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal podanou
žádost a přiložené podklady. Zádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Navrhovaná stavba je v souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot vúzemí. Podle

územního plánu města Brna, jeho závazné části, vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve

znění pozdějších vyhlášek (dmle jen ÚPmB), přílohy č. -l regulativy pro uspořádání území, se
pozemek par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno dotče?ný navrženým záměrem novostavby
rodinného domu nachází vploše stavební, stabilizované smíšené obchodu a služeb - SO.
Stabilizovaná plocha představuje dílčí část území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití
nebude zásadně měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba
území za dodržení charakteru zástavba a indexu podlažní plochy, zástavba proluk a dostavba
uvnitř stávajících areálů. Ve smíšené funkční ploše SO jsou přípustné také stavby pro bydlení v
rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro bydlení se přitom považ.ují objekty, ve
kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k
tomuto účelu určena, a stavby sloužící k zajištění furí?kce bydlení (nadzemní stavby technické
vybavenosti, garáže, parkoviště apod.). Předmětná funkční plocha SO má celkovou výměru
41793,9 m2 a stávající stavby pro bydlení zaujímají plochu cca 3000 m2. Po urnfstění stavby
rodinného domu o zastavěné ploše 254 m2 nebude více než 50% předmětné funkční plochy
sloužit bydlení a využití smíšené plochy tedy nebude monofunkční. Realizací stavby rodiru'iého
domu se intenzita využití předmětného území zásadně nezmění a současně stavba nevyvolává
nové nároky na stávající inženýrské sítě a komunikaci. Lze konstatovat, že navržená stavba
dodržuje charakter okolnf zástavby, kde na navazujících pozemcích jsou umístěny rovněž
samostatně stojící stavby sobdobnými půdorysnými rozměry, počtem podlaží a způsobem
zastřešení. Na základě výše uvedeného posouzení stavební úřad dospěl k závěru, že novostavba
rodinného domu je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území, v souladu se

schváleným ÚPmB, a proto je přípustná. K tomuto závěru dospěl také Magistrát města Brna,
Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, který jako příslušný orgán
územního plánování podle ust. § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a dotčený orgán podle ust.
§ 136 odst. 1 písm. b) správního řádu vydal pod č.j. MMB/023 11 58/201 8/Zvd souhlasné závazné
stanovisko, ve kterém je uvedeno, že navržený záměr je přípustný.
Dále je záměr navržen v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právnfch
předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s technickými požadavky na
stavby, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních
právních předpisů, se stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů a s ochranou práv a
právem chráněných zájmů účastníků řízení.
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Vrámci společného územního a stavebnfho řízení na předmětnou stavbu byly uplatněny
následující námitky:

- Dne 27.8.2018 a 28.8.20l8 doručil účastník řízení společnost IMPERA eqs, a.s., Hlinky 114,
603 00 Brno, IČ: 26224607 na stavební úřad tyto nárnitky:
1) ,Umístění výše popsané stavby je navrženo v rozporu se stavebním zákonem, resp. vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen ,, Vyhláška 501')
a) Na našem pozemku p.č. 370/1, k.ů. Pisárky ?ze v budoucnu také uvažovat v souladu

s' ÚP města Brna s umístěním rodinného domu. Záměrem stavebníka je však umístit

stavbu rodinného domu na p.č. 364, k.ú. Pisárky ve vzdálenosti2 m od našeho pozemku
p.č. 370/1. Pokud má být dodrženo ustanovení § 25 čl. 2 vyhlášky 501 o minimální
vzdálenosti mezi jednotlžvými rodžnným i domy na sousedrúch pozemcích 7 metrů, pak
bychom museli budoucí rodinný dům na p. č. 3 70/1 urnístžt ve vzdálenosti5 m od pozemku
stavebníka. Takové umístění domu, které je již zamalované čárkované v předkládané
projektové dokumentaci, však není možné, nebot' na sousedním pozemku p.č. 374/29 a
3 74/1 2 se již nachází stávající stavba bytového domu, která má ve stěně sousedící s naším
pozemkem okna obytných místností, přžčemž tato stavba je čtyřpodlažní. ,,Sklopením"
této fasády směrem do našeho pozemku dle § 25 čl. 4 Vyhlášky 501 tedy už ted' dochází
k výraznému omezení možnosti výstavby na našem pozemku p. č. 3 70/l a nově navrhovaná
stavba rodinného na p.č. 364 z druhé strany urtústěná 2 m od hranice pozemku možnou
budoucí zástavbu omezuje ještě více. PřUom rodinný dům ?ze na parcele p.č. 364 umístit
ve vzdálenosti min. 3 m - 3,5 m od pozemku vnašem vlastnictví. Do budoucna tak
uvažovaný stavebnf záměr velmi znevýhodnuje naše postavení a využití pozemku v našem
vlastrúctví."
*

Námitku stavební úřad posoudil takto:

Podle ust. § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění, musí vzájemné odstupy staveb splňovat požadavky urbanistické,
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a
podzemních vod, státnf parnátkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany,
prevence závažných havárií, požada'vky na denní osvětlení a oslunění a na zachování
kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi
stavbami pro technická či jiná vybavenf a činnosti, například technickou infrastrukturu.
Dále podle ust. § 25 odst. 2 téže vyhlášky je-li mezi rodinnými domy volný prostor,
vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic
pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášt' stísněných územních podmínkách rnůže být
vzdálenost mezi rodinnými domy snížena i na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn
nejsou okna obytných místností.

Účastník řízení, tedy stěžovatel, ve své námitce zmiňuje možnost do budoucna umístit na
svém pozemku par. čís. 370/1, k.ú. Pisárky, obec Brno stavbu rodinného domu, kterou by
navržený předmětný stavební záměr znevýhodnil. Ktomu stavební úřad uvádí, že
kžádosti stavebníka o vydání společného povolení ze dne 23.5.2018 byla připojena
projektová dokumentace, která byla upravena a doložena na stavební úřad dne
29.10.2018. Projektovou dokumentaci autorizoval zodpovědný projektant pan Ing. arch.

Robert Rais, Ph.D. MBA, ČKA 03496, který podle ust. § 1-59 odst. 1 a-2 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace. Odpovídá
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a je povinen
dbát právnfch předpisů a obecných požadavků na výstavbu a působit v součinnosti
spříslušnými dotčenými orgány. Navržená samotná novostavba rodinného domu na
pozemku par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno je umístěna v odstupové vzdálenosti2 m
od společné hranice s pozemky ve vlastnictví stěžovatele par. čís. 370/1, 374]2, k.ú.
Pisárky, obec Brno jak stanovuje ust. § 25 odst. 2 vyhlášky 501/2006 sb., v platném
znění. Z porovnání velikosti pozemku stavebníka a pozemků s ním sousedících při ulici
Vinařská ?ze dovodit, že se jedná o stísněné územní podmínky, ve kterých rnůže být
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podle ust. F3 25 odst. 2 téže vyhlášky vzdálenost mezi rodinnými domy 4 m, pokud
v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. Na pozemku par. čís. 370/1,
k.ú. Pisárky, obec Brno, ve vlastnictví stěžovatele, se v současné době žádný rodinný
dům ani jiná stavba nenachází, ani nebyla na stavebnfm úřadě podána žádná žádost
týkající se umístění a povolení stavby rodinného domu, a předmětný stavební záměr
nemá směrem kpozemku stěžovatele okna obytných místností. Na protější straně je
předmětný stavební záměr navržen vodstupové vzdálenosti 2,20 až 3,70 m od
sousedního nezastavěné pozemku par. čís. 359/2, k.ú. Pisárky, obec Brno, a to s ohledem
na rozvržení oken obytných místností. Lze tedy konstatovat, že stavba je navržena
v souladu se stavebním zákonem, splňuje ust. § 25 vyhlášky č. 501/2006 sb., v platném
znění, a neomezí možnou budoucí výstavbu na pozemku 370/1, k.ú. Pisárky, obec Brno
ve vlastnictví stěžovatele.

Dále stavební úřad uvádí, že součástí spisu je již v textu odůvodnění zmíněná kopie
žádosti společnosti IMPERA eqs, a.s., podaná na stavební úřad dne 18. 12.2017, a kopie
situačního výkresu a pohledů. Předmětem žádosti je umístění stavby ,,Ubytovací zařízení
Vinařská - Ubytovna - Star Life" na pozemcích par. čís. 369, 3 70/ 1, 370/2, 3 74/2, 350/6,
350/5, 350/1, 350/8, 379 a 204/1, k.ú. Pisárky, obec Brno. Zporovnání stavebních
zárněrů stavebníka a stěžovatele vyplývá, že navížená novostavba rodinného domu pana
neomezí svým umístěním ani realizacf záměr stěžovatele na

sousedních pozemcích. Samotná stavba rodinného domu je navržena v odstupu 2 m od
hranice s místní účelovou komunikací ulice Vinařská a má koncovou jižní stěnu směrem
do zahrady navrženou ve vzdálenosti 22,90 m od hranice s místní účelovou komunikací

ulice Vinařská. Stavební záměr stavby ubytovny na sousedních pozemcích je navržen
v odstupu 24,90 m od hranice s místní účelovou komunikací ulice Vinařská.

b) ,,Dle § 25 odst. 5 vyhlášky 501 nesmí být vzdálenost dalších staveb souvisejících a
podmiřiujících bydlení na pozemku rodirmého domu menší než 2 m od společné hranice
pozemků. Ve vzdálenosti cca O,8 m od společné hranice pozemků je navrženo umístění
kanalizačního potrubí dešt'ové kanalizace a ve vzdálenosti ?m od schodiště z betonové

dlažby vyžadující pevný základ, vedoucí podél stěny domu vzdálené 2 m od společné
hranice, resp. našeho pozemku p.č. 3 70/1 a 3 74/2."
Námitku stavební úřad posoudil takto:
Vnávaznosti na tuto námitku doložil stavebník prostřednictvím společnosti
*

EUROPROJEKTA s.r.o., upravenou projektovou dokumentaci. Úprava projektové
dokumentace spočívala ve zmenšení objemu navržené stavby. Dle navržených úprav
nebude realizováno venkovní schodiště a zpevněná plocha při východní fasádě domu.
Navržené venkovní vedení domovní kanalizace je přesunuto z nezastavěné části pozernku
par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno na východní straně pod dům. Navížená terasa za
domem v zahradě bude nově lícovat na východnf straně s hranou domu, tj. bude zkrácena
o 1,0 m na půdorysné rozměry 8,80 x 6,00 m se zachování půdorysných rozrněrů bazénu
4,00 x 6,00 m a odstupem 4,00 m od společné hranice pozemku 364, k.ú. Pisárky, obec
Brno se sousedním pozemkem par. čís. 374/2, k.ú. Pisárky, obec Brno. Vkontextu
s upravenou projektovou dokumentací se stala výše uvedená námitka bezpředmětnou.
c) ,,Byli jsme obesláni spol. ENORM a.s. zajišt'ující výstavbu sítě NN pro E ON, a.s.

České Budějovice s tím,-že nás žádají o souhlas s umístěním nového" kabelu NN a

přípojkové skříně, nebot' tato zařízení se nacházejí ve vzdálenosti méně než 2 m od
hranice našeho pozemku. Požadovaný souhlas jsme k dnešnímu dn'ž neposkytlž. Áčkoliv se
jedná o stavbu podmiřtující výstavbu předmětného rodinného domu, bylo bez tohoto
souhlasu zahájeno předmětné řízení o povolení stavby."
Námitku stavební úřad posoudil takto:
Jak již stavební úřad několikrát v textu odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že stavebník
prostřednictvím společnosti EUROPROJEKTA s.r.o., doložil upravenou projektovou
*
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dokumentaci. V napojení stavby na stávající vedení NN z původního místa umístění
nové přípojkové skříně na hranici pozemků par. čís. 364, 370/1, k.ú. Pisárky, obec Brno
na nové místo v oplocení s odstupem 2,00 m od této hranice. Pro novou přípojku NN
umístěnou na pozemku par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno byl vydán územní souhlas

pod č.j. MCBS/20 1 9/0002024/POLJ dne 4. l .2019, tudíž přípojka není předmětem tohoto
rozhodnutí. Přípojka NN podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona
nevyžaduje stavební povolerrí ani ohlášenf stavebnímu úřadu. Dále je přípojka NN
umístěna tak, že podle ust. 8) 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona nevyžaduje souhlas
vlastníka sousedního pozemku vyznačeném na situačním výkrese, jelikož je urnístěna
v odstupu 2 m od h?ranice pozernku par. čís. 370/1, k.ú. Pisárky, obec Brno ve vlastnictví
stěžovatele. Stavební úřad považuje tuto námitku za bezpředmětnou.
Dne 27.8.20l8 a 28.8.20l8 doručil účastník řízení společnost pan
stavební úřad tyto námitky:

na

1) ,,Požaduji realistický celkový pohled/ pohledy na zamýšlený objekt po jeho případném
umístění, zobrazující díky stávající vegetaci proměnnou vidžtelnost jeho na jih směřující fasády
(vzhledem ke změnám/ pravidelným'i:ibytkům hustoty zeleně a tím kpodstatně zvýšené
transparentnosti vegetace) - proto, pokud možno, nejlépe vyobrazené ve čtyřech ročních
obdobích a to ve dvou varžantách.

a) viděno z horní/ severní hranice mezi parcelami 365/1 a 365/2
b) i zdolní/ jižní hranžce parcely 365/1, obé ve snaze objektivně posoudit výšku, hmotu a

případný celkový, mocný optický ž praktický dopad/ zásah do jeho okolí v různých ročrxích
obdobích."

@ Námitku stavební úřad posoudil takto:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je dán přílohou č. 8 k vyhlášce č.
499/2006 sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Tato příloha v žádné své části nestanovuje

povinnost zpracovatele projektové dokumentace vypracovat pohledy podle ročních období.
Stavebník doložil na stavební úřad spolu s žádostí o vydání společného povolení projektovou
dokurnentaci autorizovanou zodpovědným projektantem panem Ing. arch. Robert Rais, Ph.D.
MBA, ČKA 03496, který podle ust. § 159 odst. 1 a 2 stavebního zákona odpovídá za správnost,
celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a
proveditelnost stavby podle této dokumentace. Výkresy pohledů jsou zpracovány ze severní,

jižní, západní i východní strany včetně zapracování stavby do svažitého terénu okolní krajiny a

'rnají dostatečnou vypovídající hodnotu pro její posouzení. Dále stavební úřad uvádí, že mezi
nezastavěným volným pozemkem 365/1, k.ú. Pisárky, obec Brno ve vlastnictví stěžovatele a
stavebním pozemkem par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno se nachází volný nezastavěný
pozemek par. čís. 365/2, k.ú. Pisárky, obec Brno ve vlastnictví stavebníka, který nebude
navrženou stavbou rodinného domu dotčen.

2) ,,Podrobné informace týkající se příp. budoucího způsobu zachování celoroční intenzity
zavlažování stávající vegetace, jak na parc. 365/2 tak i v horní části parc. 365/1 po případném
drastickém úbytku od nepaměti dosud nezastavěné plochy na parcele 364 navíc v kombžnaci
s odváděním vody ze zastavěné plochy do kanalizace. Dle dohody ze stavebníkem by měl být
stávající ráz/ atmosféra ... tedy i vegetace na zmíněných parcelách dlouhodobě zachována. Další
otázkou zůstává způsob odvádění ríevsáknuté dešt'ové vody z nezastavěné plochy na parc. 364
v případě kalamit, která byla dosud odváděna ponejvíce podél hranice se sousední parcelou
374/2, 370/2 a dále také podél hranžce parc. 365/1 a parc. 369 do odvodňovacího kanálu mezi
parc. 368 a 369 k.ú. Pisárky, Brno střed."
* Námitku stavební úřad posoudil takto:

Na nezastavěném stavebním pozemku par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno se v současné době
nachází náletová zeleň nevyžadující povolení kácení dřevin podle zákona č. 114/1992 sb., o

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak se nachází stávající zeleň také
na sousedním pozemku par. čís. 365/2, k.ú. Pisárky, obec Brno, který je ve vlastnictví
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stavebníka, ale nebude dotčen navrženou stavbou. U tohoto pozemku bezprostředně sousedícího
s pozemkem ve vlastnictví stěžovatele nedojde ke změnám stávajících odtokových poměíů. Pro
zadržení dešt'ových vod ze stavby a nových zpevněných ploch a regulaci jejich odtoku do
jednotné kanalizační stoky bude v zahradě za domem umístěna retenční nádrž, ve které bude
osazeno ponorné čerpadlo. Odtud bude potrubím dešt'ová voda vytlačena do potrubí jednotné
kanalizační přípojky, která bude zaústěna do kanalizační stoky. Potrubí svádějícf dešt'ové vody
do retenční nádrže bude vedeno z větší části pod rodinným domem. Kanalizační splaškové
potrubí bude odvádět odpadní vodu ze stavby tlakem do jednotné kanalizační přípojky se
zaústěnfm do jednotné kanalizační stoky ulice Vinařská. Na nezastavěné části stavebního
pozemku par. čís. 364, k.ú. Pisárky, obec Brno bude zachována zeleň, kde likvidace dešt'ových
vod bude řešena zasakováním. Dále stavební úřad uvádí, ze množství a intenzita dešt'ových
srážek představuje nahodilý přírodní jev a jejich svedení z pozemku stavebníka na pozemek
stěžovatele nelze 'vymáhat. Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že
stavebník se řádně a v souladu s platnými právními předpisy vypořádal s likvidací a odvodem
dešt'ových a odpadních vod ze stavebního pozernku, což dokládá vyjádření Magistrátu města
Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne
28.2.2018 a vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, 603 00
Brno ze dne 1-3-.2.2018 zn. 722//003451/2018/AŠv.
Vprůběhu ústního jednání, konaného dne 30.8.2018, vznesl zástupce vlastníka neveřejné
účelové komunikace ulice Vinařská a pozemků pod komunikací, tj. zástupce Masarykova
univerzity požadavek vznesl požadavek na maximálně možné omezení hlučnosti a prašnosti při
provádění stavby vzhledem k povaze využívání areálu Vinařská 5 pro ubytování. Dále vznesl
požadavek na návrat původního stavu komunikace (ve vlastnictví Masarykovy univerzity) po
dokončení navržených stavebních úprav. V odpovědi stavebníka na vznesené žádosti zástupce
Masarykovy univerzity bylo uvedeno, že je dohodnuto pořízení fotodokumeníace pro ověření
stávajícího stavu pozemků Masarykovy univerzity a po dokončení stavby se provede porovnání
původního a nového stavu a podle výsledku bude dohodnuta případná sanace. Před započetím
užívání stavby bude pozemek neveřejné účelové komunikace protokolárně předán jejímu
vlastníkovi, případně správci, což je zakotveno vpodmínce č. 13 výrokové části. Součástí
souhrnné technické zprávy je část B8 písm. j) ochrana životného prostředí při výstavbě, kde se
uvádí: ,,Při výstavbě bude dbáno na minimalizaci prašnosti (kropení, plachtování), bude
používaný běžný sortiment výrobků, které nemají negativní dopad na životní prostředí. V místě
stavby, budou dle konkrétních klimatických podmfnek přijata taková opatření dodavatelem
stavby, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti, nebo naopak splavování zeminy, či znečištění
přilehlých komunikací. Pokud by došlo kznečištění komunikace, bude tato neprodleně
očištěna." Ktěmto opatřením vydal Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí dne
22.3.2018 souhlasné stanovisko.

Stavební úřad na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Společné povolení má podle ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho
platnosti.
Pouěení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu

města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu
městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnfnská
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4, 601 92 Bi-no. Rozliodnutí je oznámeno účastiiíkčim domčením stejiiopisu písemného
vyhotoveiií do vlastiiích rukori iiebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schraiiky.
Lhůta pro podání odvolái í začíná běžet dnem i ásled?'3jícím po dor?ičení písemného vyhotoveiií
rozbodnutí, iiebo iiejpozději po uplyiiutí desátého diie ode dne, kdy bylo nedoručeiié a ?iložei'ié
rozhodiiutí připraveno k vyzvediiutí nebo doručeiio do datové schránky. Odvolání inusí mít
náležitosti podle rist. § 82 odst. 2 správního řádu a inusí být poíťáno v potřebném poctu
stejnopisťi tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podaiié a účinek.
přípustné odvoláiií proti tomuto rozliodnutí má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný

l;Í ,l@',,ua'ai'?i ó

Ing. Ivaiia Hlávková

". ?ql?a Olý'

vedo?icí

Stavebního úřad?i
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Poplatek

Správní poplatek byl yyměřen podle zákoi'ia č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, v platném
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Toto rozhodnutí nabylo

B I F7(í31J§íjl ljljlýl l Í íÍ l Il I l l lI I

právní moci dne '! a;
V Brně dne 4 l , -2.
'í'l'Ó 7a':)

?=' ,/ i 7a'
?=I.=

Brno: 17.05.2019

SP. zřl.: OUSR/MMB/O'l5l 947/201 9/2

ČJ.: MMB/0202711/20'l9

[hl, /fií.t'
Rozhodnuti

Úřad městské části města Brna, Brno - střed, Stavební úřad, IVlěníiiská 4, 60'l 69 Brno (dále jen
,,stavební úřad"), vydal podle ust. § 94p odst 1 zákona č. 183/2006 sb., o čizemním plánování a
stavsbním řádu, v platném znění, (dále jen ,,stavebni zákon") pod sp.zn.: 3200/MCBS/2018/0088526
a pcd č j.: MCBS/2CN8/0210267/SANL ze dne 8 0l .2019 společné povolení na stavbu: ,,Novostaiiba
rodinného domu včetně sjezdu a napojení na inženýrské sítě na pozemcích par. čís. 364, 350/5. 350/6,
350/8 k. ú. Pjsárky, obec Brno".

Rozhodnutí nenabylo právní moci, protože proti němu podal v zákonem stanovené IhCitě odvolání pan
603 00 Brno

častníky řízení podle cist. § 27 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb , správní řád, v platném znění
(dáíe jen ,,správní řád") jsou:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617, 602 00 Brno
Technické sítě E3rrio, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s , Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2'l 5"l/6, 370 0l Č:eské Budějovice
Stavební úřad postoupil odvolání včetně prvoinstančnírnu spisu Odbcru územního a stavebního řízení
IVlagistrátu města Brna (dále 1en ,,odvolací správní orgán"), který v rozsahu své působnosti podle ust.
§ 139 odst. 5 zákona č. 128/2000 sb., o obcích a čl 9 odst. 3 písm. c) obecně závazné vyhlášky města
Brna č. 20/2001 , kterou se vydává Statut města Brna (vše v platném znění), na základě přislušnosti
podle ust. § 89 odst 1 a ust. § 178 odst 1 správniho řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí
a řízení, kleré vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy podle ust. § 89 odst 2 správního
řádci s rozhoduje takto:

Odyolání paría

, 603 00 Brno proti rozhodnutí stavebního úřadu ÚIV?!Č

MB Brno - střed vydanému pod sp. zn.: 3200/MCBS/2018/0088526 a pod? č.i.:
MpBS/20al8/0210267/SANL ze de 8.0al 2?0al9 se podle ust, § 90 odst. 5 správního jádu z:amítá a
napadené rozhodnutí se pqdle téhož ustanovení správni.ho řádu potvrzujei.

Odůvodněm

Odvolací správní orgán poíiažuje za důležité úvodem zdůraznit, že v odvolacím řízení přezkoumává
soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy.
Správnost napadeného rozhodncití přezkoumává jen v rozsahci námitek uvedených si odvolání, jir'iak jen
Magistrát měs'ta Brna i Odbor ťizemního a síavebního řízení
Ilylalinovského nám. 3 j60l 67 Brno i wíiíúíi.brno.cz
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tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájam K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv
na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, se nepřihlíží
Oclvolací správní orgán se nejprve zabýval otázkou přípustnosti podaného odvolání, tj , zda odvolání
bylo podáno někým, kdo má právo toto odvolání podat Z ust. § 81 odst. 1 správního řádu vyplývá, že
odvolání proti rozhodnuti správního orgánu mčiže podat čičastník řízení. Panu
v daném případě náleží postavení účastníka řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona. Jeho
odvolání proti předmětnému rozhodnutí je proto odvoláním přípustným
Nyní k otázce včasnosti podaného odvolání. Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu odvolací Ihůta činí 15
dnů ode dne oznámeni (doručení) rozhodnutí Z doručenky založené ve spisovém materiálu vyplývá,
že předmětné rozhodnutí bylo panu
doručeno dne 28.1 2019
Ze spisového materiálu vyplývá, že odvolání bylo výše jmenovaným účastníkem řízení podáno
k poštovní přepravě dne 10.2 2018. S přihlédnutim k ust. § 40 odst. 1 písm. d) správniho řádu Ize
konstatovat, že se 1edná o odvolání podané v zákonem stanovené Itíůtě ň 5 dnů. Podané odvolání pan
doplnil přípisem ze dne 14.3.2019.

Meritem věci je stavba rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním
podlažím sic. sjezdu a napojeni na inženýrské sítě na pozemcích p. č. 364, 350/5, 350/6 a 350/8 vše

k ú. Pisárky Stavebníkem je
Ze Sp:SOVéll0 maťer:álu QplýVá, že žádOSf O Výdání společného povolení na předmílnou StaV5u býla
stavebníkem podána na stavební úřad dne 23.5.2018. Stavební úřad žádost projednal ve společném
územním a stavebním řízení a v závex vydal společné povolení pod sp zn : 3200/íVlCBS/201 8/0088526
a pod č.j.: IVICBS/20al8/0210267/SANL ze dne 8 01 .20al9 Jak bylo výše uvedeno, proti společnému
povolení podal odvolání pan V
(dále jen ,,odvolatel").
Odvolatel v podaném odvolání konstatule, že mu bylo společné rozhodnutí doručeno tzv. fikcí a
následně pak cituje část tzv. poučení, které je součásU výzsiy k vyzvedncití zásilky v případě, že adresát
nebyl zastižen. Odvolatel uvádí: ,,Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného
vážného důvodu nemohl bez svého zavinění ,oísemnost ve stanovené jhůtě vyzvednout, může podfe
§ 41 správního řádu pozádat odesílající sprá»iní orgán o určení neplatnostj doručení nebo okarrúiku,
kdy byla písemnost doručena. Atd. . Během telefonické konzultace týkající se platných Ihůt a možnostj
podání odvolání v téta »iěci ze zahraničí. mi však oprávněná úřední osoba paní Ing. L. Procházková
sdělila.'

a) že obsah výše u»iedeného Poučení se vtomto případě na adresáta (tedy moji osobu)
nevztahuje.
S tímto stanoviskem Stavebního úřadu nesouhíasím a navrhuji, aby byl tento výklad a způsob aplikace
obsahu S 41 Správního řádu v rámci tohoto řízení přezkoumán.

b) dále, že obsah Poučení není součástí komunjkace mezj SÚ a adresátem a je věcí doručovatele.
Stavební úřad však v dřívější korespondenci v rámci tohoto řízení, sám, ve stejném smyslu a za stejným
účelem jako zmíněné Poučení na obsah § 41 Správního řádu odkazuje. Pokud odesílatel opakovaně a
vědomě používá služby doručovatele, který adresátům poskytu)e zřejmě matouc7 či zavádějící
informace, které mohou adresátovi způsobit nesiratné škody, má i odesílatel podíl na jejich přrpadném

vzniku Navrhuji proto, aby i tento zjevně matoucí aspekt v komunjkacj mezi SÚ a účastníky řízení, kterýr
se jistě netýká jen mé osoby a spadá tak zřejmě i do sféry veřejného zájmti, byl v rámci tohoto řízení
přezkoumán.

Magisťráí města Brna i Odbor územního a sfavebniho řízení
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Následně pak dovolatel konstatuje, že podané odvolání doplni, jakmile se dostatečně seznámí
s obsahem předmětného rozhodnutí.

Ze spisového materiálci vyplývá, že stavební úřad písemnosti týkající se společného řízení doručoval
odvolateli na doručovací adresu vedenou v registm obyvatel prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb (Česká pošta), což je v souladu s ust § 19 odst. 2 správního řádu. Písemnosti byly odvolateli
doručovány do vlastních rukou (na obálkách s červeným pruhem) Tímto způsobem byla odvolateli
doručeno i předmětné rozhodnuti. Jak je zřejmé z obálky založené sie spisovém materiálu, odvolatel
nebýl na doručovací adrese zasf:žen a býl prC)fO VýZVán k vYzvednuU ZáS:Iký a sOučasně pocičen O ťZV.
fikci doručení (viz ust F3 24 odst ů správn'ího řádu), tj., že pokud si zásilku nsvyzvedne ve Ihůtě ů O dni:.i
ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se poslední den této Ihůty za den doručeni
Vzhledem k tomu, že 10 den Ihůty připadl na neděli, dnem doručení je následující pracovním den,
ponděli 28 1.20"19. Od tohoto data počala běžet Ihůta pro podání odvolání proti předmětnému
rozhodnutí. Jak již bylo siýše uvedeno, odvolatel v rámci této Ihčity odvolání proti rozhodnutí podal a
následně 3e na základě výzvy stavebního úřadu dále lestě doplriil.

Úkon, který odvolatel mohl cičinit (tj. podat odvolání proti předmětnému rozhod:iutí), cičinil Úkon tedy

zmeškán nebyl, a proto v daném případě nepřichází do «ivahy aplikace ust § 41 správního řádu
(prominutí zmeškání úkonu).

K výše uvedenérmi odvolací správni orgán dodává, že z ust § '19 odst 2 vyplývá pro správní orgán
povinnost zvolit pro doručování písemností takovou poštovní slcižbu, která dodá písemnosti adresátům
způsobem, který )e v souladu s požadavky správního řárki na doručování písemností. Jak je zřejmé
z doručenek založených ve spisovém materiálu, stavební úřad tuto zákonem stanovenou podmínku
splnil.

SJ' přípíse Ze dne 14.3.20al9, k'terym odvo!atel doplnil podané OdVOlání, LlVadí následu3ící..,,' VZhledem
k tomu, že ke dni13 3 2019 stavebník čj projektant bohužel nedodal žádný. mnou požadovaný, alespoň
částečně realistický pohled na jižní fasádu objektu či na zamýšlený objekt po jeho případném timístěm,
zobrazující (dfky stávající vegetaci) proměnnou viditelnost jeho na jjh směřtijící fasády - tak, jak by
mohla být vidět z parcely k. t:í Pisárky čís 365/1 a parcely k ú. Pisárky čís. 368 jejichž jsem vlastníkem,
navrmiji stavebníkovi (projektantovi) aby.'

a) zváE možnost upravjt zabarvení především jižní fasády objektu (kamufláž) dle zabarvení
vegetace na horním konci parcely k.ú. Pisárky čís. 365/1 a na par-cele k. L/. Pisárky čís. 365/2
tak, aby »iiděno z čís. 368 fasáda víceméně splývala se zbarvením vegetace a dále , barvu
dominantního žlutého zábradlí na balkóně 2.NP a přední hrany přístřešku změnij na zhmba
šedomodrou - odpovídající průměrnému celoročnímr?í zbarvení oblohy

b) videálmm případě navrhaijí zajjstit dnes jjž dostupnýmj tech. prostředky např. technikou
augmented reality příp. spo)enou s projekcí - kontinuální chameleonizací objektu, jehož
zevnějšek především sišak jeho jižm fasáda by se průběžně maximálně přizpůsobovala
barevnému ladění jeho okolí »i různých ročmch obdobích, čímž by, v případě umístění objektu
byl maximálně minjmaljzován jeho nevratný v mnoha ohledech negativrú dopad na dlotihodobě
vydržené ksiality okolního prostoru.

K tomu odvolatel dodává, že ,,je důlezrté bránit se kontinuálním dopadům vizuálního znečištění okolí".
Odvolací správní orgán zjistil, že odvolatel si rámci prvoinstančního řízení uplatnil obsahově stejné
námitky, kdy mimo jiné tvrdil, že požaduje ,,realjstický celkový pohled na zamýšlený objekt po jeho
případném umístění, zobrazující díky stávající vegetaci proměnnou viditelnost jeho na jih směřtijící
fasády (vzhíedem ke změnám pravideíným úbytkům hustoty zeleně a tím kpodstatně zvýšené
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transparentnosti »iegetace) - proto, pokud možno, nejjépe vyobrazené ve čtyřech ročních obdobích a

to ve dvou »iariantách. .".

Z odčivodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že stavebni úřad siýse citované námitky posoudil a ve
správnim uváženi poukázal na to, že rozsah a obsah pro)ektové dokumentace pro vydání společneho
povolení je dán přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb , v platném znění
Stavebni úřad správně uvedl, že citovaná příloha v žádné části nestanoví povinnost zpracovatele
projektové dokumentace vypracovat pohledy stavby podle ročních období. Stavební úřad konstatoval,
že před!ožená pro3ektová dokumentace obsahuje výkresy ponladů ze všech čtyř světových stran včetně
bimístění stavby do svažitého terénu okolní krajiny a že mají dostatečnou vypovídací hodnotu. Stavební
úřad také poukázal na to, že mezi navrhovanoci stavbou a volným pozemkem ve vlastnictví odvolatele
(p.p č 365/al k. ú Pisárky) se nachází volný nezastavěný pozemek ve íilastnictví stavebníka (p.p č
365/2 kú. Pisárky), který nebude navrženou stavbou rodinného domu dotčen. Správní uvážení
stavebního úřadu o posouzení uplatněných námitek odvolaci správní orgán považuje za správné,
v souladu s právními předpisy Stavební úřad nemá zákonnoi?i oporu pro to, aby požadoval doplnění
výkresů pohledů domu tak, jak odvolatel navrhcije. Odvolací správní orgán neshledal výše uvedené
námitky odvolatele uplatněné v odvolání jako důvodné.

Vdalší části podaného odvolání odvolatel uvádí: ,Illěstská geoložka RNDr. Ondráčkosiá vPD
upozorňuje na sníženou stabilitu terénu. V textu Hydrogeologického posouzem terénu jsou na str 5
uvedeny hodnoty zeminy.' hlinito-písčité, filtrace 110 na min 5 a koef. vsaku kv=8. 1 0 na rrún e"í možnost
rozpouštění vápnitého tmele, ztráty pevnosti a následné ,orosednutí. To by - dle posudku nemělo neg.
ovHvnit stabilitu terénu a staveb, avšak možné důsledky umístění sta»iby na okolní vegetaci nejsou
uvedeny. Hydrogeologícký posudek v závěru upozorňuje, že zá»iazné rozhodnutí by mělo být vydáno
Vodohospodářským orgánem. Toto rozhodnutí se mj dne 13.3.2019 vPD nepodařilo lokaljzovat.
OtáZkll Zárllk')' ZEiChOVE3ní StáVajíCf VegetaCe na Zbýlé čáSt'l pOZelnku par. číS. 364 k. ú. PiSárký, Stejně
jako na pozemku par. čís 365/2 k. Ll Pisárky (a dodávám - tedy j na pozemku par. čís. 365/1) dodržení
dosavadního přirozeného způsobu zavlažován7 - (navíc nyní nově ohroženého viz text Společného
rozhodnutf č. 294 str. 9 některými stavebmmj záměry firmy Impera eqs. a. s. na sousedních pozerncích)
- považuji v dané ch»iííj za ne zceja dořešenou"

Odvolaci správni orgán zjistil, že spisový materiál obsahuje vyjádření vodoprávního úřadu (Odbor
VOdníFIO a lesniho hospodářství a zemedelSb/í MMB) kpředmětné S'laV5ě, kferé 3e SOučáSfí
koordinovaného stanovíska vydaného Odborem územního plánování a rozvoje MMB pod č.j
MMB/0046234/2018 ze dne "13.6.2018. Ve vyjádření vodoprávního úřadu je mimo jiné uvedeno, že
navrhovaná stavba je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona (zákon č. 254/200'l sb.,
si platném znění) možná. Odvolatel měl možnost se s obsahem tohoto vy3ádření seznámit. Odvolací
správní orgán k tomu dále dodává, že součástí koordinovaného stanoviska je též stanovisko Odboru
životniho prostreóí MMB vydané ke stavbě z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska ochrany a
tvorby zeleně. Podmínky stanovené tímto dotčeným orgánem pro ochranu, zachování a tvorbu zeleně
na dotčených pozemcích jsou zakotveny do výrokové části napadeného rozhodnutí pod bodem 11.
Nelze tedy souhlasit stvrzením odvolatele, že otázka zachování stáva)ící vegetace na pozemku

dotčeném stavbou jakož i na pozemcích sousedních zustává nedořešena.

Odvolaci správní orgán zjistil, že odvolatel v rámci prvoinstančního řízerrí uplatnil obsahově shodnou
nám:íku fýkajíCí Se zachování a zavlažovárí vegetace na pozemcích stavebníka í na pozemku V jehO
vlastnictví, jakož i způsobci odvádění nevsáknuté dešt'ové vody z dotčeného pozemku stavebníka.
Z odCivodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že stavební úřad tuto námitku posoudil. Ve správním
uvážení pak stavební úřad popsal zpi:ísob likvidace dešt'ových vod, přitom vycházel jak z předložené
projektové dokumentace, tak i z vyjádřeni vodcprávního úřadu a dospěl k závěru, že na pozemku p č.
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365/2 k ú Pisárky, který je ve vlastnictví odvolatele nedojde ke změnám odtokových poměrů. Ve
správním uvážení se stavební úřad také zabýval otázkou stávající zeleně na pozemku ve vlastnictví
odvolaŤele a dOSpel k ZaVerLl, Ze k d0fCení vegeíace V duo Sledku umísŤění í realízace predměťne StaVb'y'
nedojde Správní uvážení stavebního úřadu je přezkoumatelné, odvolací správní orgán v něm neshledal
nezákonnost ani nesprávnost. Z uvedených rlůvodí:i nemohl vyhovět námitce uplatněné odvolatelem
v podaném odvoláni.

Po přezkoumání předloženého správního spisu neshledal odvolací správní orgán žádné skutečnosti
takovéha rozsahu, které by odůvodňovaly jakýkoli zásah do výroku rozhodnuti Z hlediska procesního
nebyly zjištěny vady, které by způsobily nezákonnost odvoláním napadeného rozhodnutí. Odvoláním
napadené rozhodnutí bylo vydáno vsouladu s právnimi předpisy a s konečnou formou vyřízení
vedeného správního procesu se odvolací správní orgán ztotožňu3e.
V daném případě Ize konstatovat, že společné povolení svým obsahem plní náležitosti vyplývající z ust
§ 94p stavebniho zákona. Ve výrokové části 1e uveden rozsah stavby a 1sou stanoveny podmínky pro
její umístění a provedeni. V odůvodnění rozhodnutí stavební úřad dostatečně uvedl clůvody výrokí:i
rozhodnutí, podklady, z kterých vycházel i své úvahy při hodnocení právních předpisů, také dostatečně

odí"vodnil stanovený okruh účastníků společného územního a stavebního řízení a též byly vypořádány
uplatněné námitky.

Přezkoumáním napadsného rozhodnutí výhradně na podklad'ě předloženého spisového materiálu ve
smyslu ust. § 89 odst. 2 správního řádu dospěl odvolací správní orgán k záveru, že odvolací námitky
JSOIJ nedůvodné , oavrhosiaríý záměr nevybočule z mezí přípustne veřelnopravní regulace a výrokova
část rozhodnutí má oporu ve skutkových zjištěních obsažených ve spisovém materiálu. Stavební úřad
posoudil navrhovaný záměr podle ust. § 94o stavebního zákona v celém rozsahu se závěrem, že záměr
Ize umístit : realizovat v daném území, s čímž se oďvolací správní orgán ztotožňuje

Okruh účastníků řízení je shodný s okruhem, který stavební úřad vymezil si odůvodnění napadeného
rozhodnuti.

Z výše uvedených dC?ívodí:í odvolací správní orgán rozhodl, jak je sie výroku tohoto rozhodnutí uvedeno

Poučem

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle ustanovení § 91 odst 1 správního řádu nelze
dále odvolat

JUDr.
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vedoucí
uCÍ Odboru ÚSŘ MMB
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OBDRŽÍ:

1. f

stoupený společností
EUROPROJEKTA, s.r.o , Veselá 237/37, 602 00 Brno

2. Statutární město Brno zastoupené starostoci městské části města Brna, Brno - střed,
Dominikánská 2, 60al 92 Brno

3. V
4.
5. Brněnské komunikace a.s , Renneská třida 787/'la, 639 00 Brno
6. Brněnskévodárnyakanalizace,a.s.,Pisárecká555/la,60300Brno

7. E.ON Ceská republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2 "151/6, 370 0 al Ceské Budě)ovice
8. IMPERA eqs, a.s., Hlinky 45/1 '14, 603 00 Bno
9. Investmanagements.r.o.,Purkyňova648/'125,61200Brno

10 Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 61 7/9, 602 00 Brno
11 Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 E!mo
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