Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0161481/KINV
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0148564/3
Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 01.10.2019
Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o.
Králodvorská 1086/14
110 00 Praha 1
ID schránky: 3w35q9b
Poskytnutí informací k žádosti ze dne 09.09.2019
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 09.09.2019 doručena
prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto Úřadem přijata a posouzena.
V žádosti jste požadovali kopie listin ze stavebních řízení týkajících se výstavby bytových projektů
s názvem „Rumiště“, „Bytový dům Grmelova“, „Vídeňské terasy - rekonstrukce“, „Hippokrates“
a „Palác Krona“. S poskytnutím požadovaných informací byly spojeny náklady ve smyslu ust. § 17
informačního zákona.
Jelikož došlo k úhradě nákladů souvisejících s poskytnutím informací, zasíláme Vám požadované
informace v příloze. Informace poskytujeme bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- kolaudační souhlas, č. j. MCBS/2019/0037545/KOTM (3 strany)
- kolaudační souhlas, č. j. MCBS/2018/0062676/FILT (3 strany)
- společné rozhodnutí, č. j. MCBS/2018/0088931/FILT (13 stran)
- územní rozhodnutí č. 290, č. j. MCBS/2018/0107246/ŠKAR (13 stran)
- stavební povolení, č. j. MCBS/2019/0019934/SANL (10 stran)
- společné rozhodnutí, č. j. MCBS/2018/0210335/MIKI (15 stran)
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Stavební úřad

Úřad městské čás!i města Brna,

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Bmo-stred
Stávební úřad

Domiriikánská 2, 601 69 BRNO

pí'acovišíě: ř!íéí:líi'lE,ká 4

Číslo jednací:

MCBS/2019/0037545/KOTM

K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2019/0033447

j,.;..m.Y
Ověřil dne: .l:.Y.:.č..'.:..í..,í....?,,

3200/MCBS/2019/0033447

Ing. Michal Kotyza, tel.: 542 526 414
Brno 04.03 .2019

Mlénský, s.r.o., IČO 25518488, Rumišt«: 346/8, 602 00 Brno
Kolaudační souhlas pro stavbu nazvanou: ,,Bytový dům při ulici Rumiště, pozemek parc. č.
1126, k.ú. Trnitá, obec Brno"

KOLÁUDAČNÍ SOUHLAS
V

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. l 83/2006 sb., o územním plánovánf a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 26.02.2019 žádost

stavebníka, kterým je společnost Mlénský-, s.r.o., IČO 25518488, Rumiště 346/8, 602 00 Brno,
o vydání kolaudačnfho souhlasu pro stavbu nazvanou: ,,Bytový dům při ulici Rumiště, pozemek
parc. č. 1126, k.ú. Trnitá, obec Brno", podanou v souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona.
Pro předmětnou stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. MCBS/201 7/0035614/KOTM ze dne
01.03.2017 (právní moc dne 24.03.2017) a povolení změny stavby před jejím dokončením
zápisem do stavebního deníku ze dne 19.02.2019.
Vodoprávnf úřad - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno vydal kolaudační souhlas pod c.3. MMB/0041172/2019 ze dne

30.Ol.20l9 pro stavbu vodního díla - retenční nádrž o objemu 11,9 m"', umístěné pod podlahou
1 .NP v objektu BD.
Stavební úřad po přezkoumání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou
stavbu a na základě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydává podle ust. § 122
odst. 3 stavebního zákona stavebníkovi, kterým je:

Mlénský, s.r.o., IIČO 25518488, Rumiště 346/8, 602 00 Brno
kolaudační souhlas

pro stavbu nazvanou:
,,Bytový dům při u}ici Rumiště, pozemek parc. č. 1126, k.ú. Trnitá, obec Brno".

Č.j. MCBS/2019/0037545/KOTM

str.

2

Stavba obsahuje.'

Jedná se o novostavbu bytového domu při ulici Rumiště na pozemku parc. č. 1126, k.ú. Trnitá,
obec Brno. Stavba je řešena jako sedmipodlažní s rovnou střechou, stavba neobsahuje PP. Stavba
je zhlediska hrnoty rozdělena na dvě části, na dvorní jednopodlažní část a na uliční
sedmipodlažní část. V úrovni 1. NP je zastavěna celá plocha pozemku a slouží pro parkování
(hromadná garáž) s využitím střechy jako klidového zázemí - terasy pro rekreaci navrhované
funkce bydlení, se zpevněnými plochami s vybavením dětského hřiště a ozeleněnými plochami
včetně vzrostlé zeleně. Součástí terasy je částečně krytá pergola při severozápadní hranici
s pozemkem parc. č. 1l 33/3, k.ú. Trnitá, obec Brno. Součástí konstmkce střechy garáží - pochozí
terasy nad garážemi jsou tzv. ,,anglické dvorky", tři ve tvaru kruhových světlíků umístěných v
ploše a dva ve tvaru lichoběžníků urnístěných v západní části terasy podélně při severní a jižní
hranici se sousedními pozemky. Tyto zajišt'ují přirozené prosvětlení a provětrání garáží. Dvornf
a uliční část 1. NP je ve tvaru lichoběžníka podélně orientovaného východ západ. Uličnf část je
tvořena 1. - 7. NP v rozsahu cca l/2 plochy pozemku v části při ulici Rumiště, ve vazbě na
stávající štítové stěny sousednfch staveb. V 1. NP s napojením na ulici Rurniště, jsou dvě garáže
se samostatnými vjezdy, vstupní prostory do objektu - vstup pro bydlící a vjezd do hromadné
garáže a hromadné garáže, dále technické zázemí stavby včetně sklepnfch kójí pro jednotlivé
byty. Ve 2. - 6. NP, jsou navíženy byty s balkóny, 7.NP je z ulice ustupující, rovněž s byty,
s terasami zastřešenými skleněnou markýzou a balkóny. Byty orientované do ulice Rumiště jsou
řešeny s balkóny s přesahem do uličního prostom ulice Rurniště nad pozemek par. č. 1121, k.ú.
Trnitá, obec Brno. Vyložení balkónů do ulice Rumiště je cca 1,35 m. Uliční část 2. - 7. NP je
navržena ve tvaru lichoběžníka v části pozemku při ulici Rumiště. Celková výška stavby od *
0,00 úrovně podlahy 1. NP je 22,69 m, úroveň atiky 21,69 m. Stavba je napojena na stávající
technickou infrastrukturu, stávajícími přípojkami inženýrských sítí: voda, kanalizace, elektro,
slaboproud, plyn, po původní odstraněné stavbě.
Stavba je založena na železobetonovém základovém roštu, který je podporován pilotami. 1 .NP je
řešeno jako kombinace stěnového systému a železobetonového skeletu. Další nadzem?ní podlaží
jsou řešena jako stěnový systém se ztužujícím železobetonovým jádrem v rámci schodišt'ového a
výtahového prostoru. Vnitřní dělící příčky jsou provedeny z kerarnických tvárnic. Vodorovné
konstrukce jsou řešeny pomocí železobetonových stropních desek.
Zdro3em tepla jsou 2 kondenzační plynové kotle o výkonu 2x 45kW.
Technické místnosti a hygienické zázemí jsou větrány nuceně, obytné prostory jsou větrány
přirozeně okny.
Kapacžty stavby:
Zastavěná plocha
Hrubá podlažní plocha
Obestavěný prostor
Podlahová plocha bytových jednotek
Plocha předzahrádek, teras, balkonů a lodžií
Počet parkovacích míst

Počet bytů

721m2

2785,7 m2
9338m3

1693,4 m2
258,8 m2
27/z toho 2x dvo3garáz a 4x zakladač po 4
parkovacích místech
32/z toho 15x l+kk, 12x 2+kk a 5x 3+kk

V uvedené věci bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu
města Brna pod č.j. MMB/0016877/2019/SZ/zs ze dne 14.Ol.2019, souhlasné závazné
stanovisko Krajské hygienické stanice Jmk č.j. KHSJM 63795/2018/BM/HOK ze dne
25.Ol.20l9, souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jmk k ev.č. HSBM-

73-l-2490/1-OPST-2016/Št-2/2019 ze dne 22.02.2019, souhlasné závazné stanovisko Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna pod č.j. MMB/0034364/2019/MIDA ze dne
23.01.2019, souhlasné stanovisko Odboru životnfho prostředí Magistrátu města Brna pod č.j.
MMB/0017613/2019/MIDA ze dne 23.01.2019 a souhlasné stanovisko Odboru vodního a

lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna zápisem do protokolu ze závěrečné
kontrolní prohlídky stavby ze dne 28.02.2019.

c..i. MCBS/2019/(1037545/KOI-M
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Při závěrečné koiitrolní prohlídce stavby, konané dne 28.02.20l9 bylo zjištěno, že stavba byla
provedena v so?iladu s povoleiiíin stavby a ověřenou projektovo?i dokuinentací, sr soulad?i se
stanovisky, závaznýini stanovisky a rozliodmitín'ii dotčených oi-gánů, vydaiiými podle zvláštiíích
právnícli předpisči a jsori dodrženy obeciié požadavky iia výstavbu. Dále bylo zjištěno, že
sk?itečné provedení stavby nebo její ?ižíváiií nebride ohrožovat život a veře?jíié zdi'aví, život nebo
zdraví zvířat, bezpečiiost anebo životiií prostředí.

úšoo Js'rsx? čASTI v?srq BRNA,
BRNO-STFIED
Stavební ú'fad

Ing. Ivana Hlávková

Dominikanska 2, 601 69 Brno
íracovišiě: Měnínská 4
261

vedo?icÍ
Stavebníl'io úřadri

Dortičí se
Stavebii.ík

1. Mlénský, s.r.o., Rumiště 346/8, 602 00 Briio
Vlasíník poz.einku pai-c. č. 1126, k.ú. Ti'iiitá, obec Brno
2. PBR, a.s., Rumiště 346/8, 602 00 Bi'i"io
Na vědomí - ostatní

3. Magistrát města Brna, Odboi- viiitři'iích věcí, Ing. Milena Oškrdalová, Maliiiovského náíněstí
624/3, 601 67 Brno
Dále obdrží

4. právník, zde
5. evidence RUIAN

6. oprávněná úřední osoba
7.spis
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Domixiikánská 2, 601 69 Brno
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Toto rozhqíouh?,nat2y3p gr,ivní moci

Číslo jednací:

MCBS/2018/0107246/ŠKAR

K podáiií:
Spisová znaěka:
Oprávněná úřední osolya:

MCBS/2017/0194183

:h8Q.í.,»...n.?7 ?

dns ...,.,

(!Had městí.ké ?části města Brna,
Brno-střed

Stavební i:iřad

3200/MCBS/2017/0194183

Dominikáns.ká 2, 601 69 BFINO

Iiig. Helena Škarolilídová, tel.: 542526427
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HLINKY ESTATE, s.r.o., IČ0 29229821, Hlinky 49/126, 603 00 Brno
Stavba nazvaná: ,,Novostavba dormi Hipokrates v Brně". Stavbo?i domťi budo?i dotčeny pozeinky
par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, dopravníii"i napojením a přípojkami
inženýrských sítí jsori dotčeiiy pozemky par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6,
350/8, k.ú. Pisái-ky, obec Brno

UZEMNÍ ROZHODNUTÍ ě. 290
Úřad městské části města Briia, Brno-střed, Stavebiií úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 13 odst. l písin. c) zákona č. 1 83/2006 sb., o úzen"iiiím plánování a stavebním řádu
(stavebiií zákoii), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 16.11.2017 žádost

žadatele, kterým je společiiost HLINKY E'STATE s.r.o. IČO 29229821 Hlinky 49/126 603 00
Brno, zasto?ipenélio -iia základě plné moci paní

(doplněiio?i dne 24.01.20l8 a dne 04.04.2018) o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby s názvem: ,,Novostavba domu Hipokrates v Brně". Stavbou domů
budou dotčeny pozemky par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, dopravním napojením
a přípojkami inženýrských sítí jsori dotčeiiy 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 územi"iím řízeiií výše uvedenou žádost podle ust. § 90 stavebního
zákoiia a na základě tohoto posouzení vydává podle ust. § 79 odst. l a !S 92 odst. 1 stavebiúo
zákoiia

žadateli, kterým je:

spoleěnost HLINKY ESTÁTE, s.r.o., IČ0 2')229821, Hlinky 49/126, 603 00 Brno
rozliodiiutí o ?unístění stavlyy
1]aZVallé:

,,Novostavba donm Hipokrates v Brně". Stavbou domů Imdo?i dotěeny pozemky par. ěís.
295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, oliec Brno, dopravním napojením a přípojkami inžeíiýrských
sítí jsou dotčeny pozemky par. ěís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6, 350/8,
k.ú. Pisárky, obec Brno.

Stasiba je členěna iia stavebiií objekty.'
SOOI - Podzeii'iníparkování

Č.j. MCBS/2018/0107246/ŠKAR

sír. 2

SOO2

IXoim A

SO 03

IXim B

SOO4

Zpevněi'ié plqchy
Rampa, v5ezd do garáž.e
Pochozí a pojíz.děné zpevněné ploch,r
Veiikoviií parkováiií, zpevněné plochy
Chodi'ík, napojení z ulice Hlinky
Oplocení, sadové úpravy
Betonový objekt pi-o popelnice, přípojková skříň elektro
Betonový objekt pro popeliiice

SOO4.1
SO 04.2
SO 04.3
SO O4.4
SO 05
SOO6.l

SO 06.2

Inženýrské objekty:
IOOI - Přípojkaelektro
IOO2 - Přípojkaplynu
IOO3 - Přípojkavody
IO 04 - Přípojka jediiotiié kanalizace
IOO4.1 - Retenčnínádrž

Di'uli a účel iunist'ované stavby, pi-ostoi-ové řešení stavby.'

Předmětem územního řízení je stavba dom?i Hipok?rates, který je členěn iia tři objekty - dva

pětipodlažní domy A a B (objekty SO 02 a SO 03) a jeden podzeiniií parkovací objekt společný
pro oba doiny (objekt SO Ol ). Objekty jsou zastřešeiiy PIOCIIOLI střechou.
Objekt SO Ol - jedná se o podzemní objekt iiepravidelného tvaru připomínající tvar boty, který
bude uinístěn na pozeinku par. čís. 295, 296. 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno. Východní část bude
o rozměrech cca 44 x 22,5m, západiií část tmde o rozměrech cca 33 x 23m. Objekt bude rimístěn
ve vzdálenosti 4,1-2,8in od hraiiice s pozeinkem par. čís. 305/1, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve
vzdálenosti 5,6m od hranice s pozeinkem par. čís. 299/7. k.ú. Pisárky, obec Brno, ve vzdálenosti
1 1,6in od stávajícího domu s č.p. 52 stojícín'i na pozemku par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec
Brno, ve vzdálenosti 2,21n od l'iraiiice s pozemkem par. čís. 299/8, k.ú. Pisárky, obec Bmo, ve
vzdáleiiosti 13,lm od stávajícího doimi s č.p. 53 sto?jícíin na pozemku par. čís. 297, k.ú. Pisárky,
obec Bí'iío, ve vzdálenosti 2,Oin od hraiiice s pozemkein par. čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno, a
ve vzdáleiiosti 3,4m od hranice s pozemkem par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno.

Objekt SO 02 - bude uinístěii na pozeinku par. čís. 295, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno. Objekt je
obdélníkového tvaru o velikosti straii 26,5 x 16,Oin a bude umístěii ve vzdálenosti 4,1- 2,8m od

hraiiice s pozemkem par. čís. 305/1, k.ú. Pisárky, obec Briio, ve vzdálenosti 9,6-9,hn od
stávajícího doi'nu s č.p. 526 stojící na pozemku par. čís. 305/3, k.ú. Pisárky, obec Bmo, ve
vzdálei'iosti 3,4 od hranice s pozemkein par. číS. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve vzdálenosti
10,6 - 9,6m od hraiiice s pozeinkem par. čís. 299/7, k.ú. Pisárky, obec Brno a ve vzdálenosti
16,4m od stávajícího domu s č.p. 52 stojící na pozemku par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec Brno.
Objekt je navržen s pěti nadzeinními podlažími. Výška atiky objektu bude +16,000111 od úrovně
podlahy 1.NP tj. +O,OOO=232,20in ii.m.

Ve všech pěti nadzemních podlažích jsou umístěi'iy nebytové jednotky pro zdravotnické zařízení,
sloužící kprovozování amb?ilancí, rehabilitací, ordiiiací a vyšetřoveii. V přízemí je navržen
nebytový prostor, který slouží kprodeji, či servisu zdravotnických zařízení a vybavení,
vyšetřovna iiebo kancelářský prostor. Včásti 1. NP je navrženo parkování vpočtu 9 stání.
V pátén"i podlaží jso?i ?imístěiiy 2 bytové jednotky, jedna pro správce doi'nu a druhá pro pracovní
personál objektťi a jedna jednotka technického zázeiní.

Objekt SO 03 - bude umístěn na pozemku 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 un"íístěn ve

vzdálenosti 3,5in od hranice s pozemkein par. čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno, jihozáp adní roh
bude ?imístěii ve vzdálenosti cca 7m od hranice s pozeínkem par. čís. 299/8, k.ú. Pisárlky, obec

c.j. MCBS/20 18/Ol 07246/ŠKAR
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Brno a ve vzdálenosti 16,9in od stávajícílqo doinu s č.l?í. 53 stojící xia pozeii'iku par. čís. 797, k.ú.
Pisárky, obec Brno, severovýchodi'ií roli tude ve vzdálenosti 4,6in od hraiiice s pozeinkem par.
čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Briio. qbjekt je i'iavržeii s pěti nadzemníi'i'ii pódlažín'0. Výška atiky
objekt?i bude +16,000111 od úrovně podlahy l .NP tj. +O,OOO=232,20in 11.111.
Ve všech pěti nadzeinních podlažích jso?i ?iinístěiiy iiebytové jednotky pro zdi-avotnické zařízení,
sloužící k provozování ambrilancí, reliabilitací, ordinací a vyšetřoven. V části 1. NP je navrženo
parkování v počt?i 8 stání.
Zdrojein tepla b?ido?i dsra plynové kotle o jmenovitém výkonu 156kW.

Součástí stavby jsou dále příjezdová komrinikace (rampa s vjezdem do garáží), zpevněné plochy.
veiikovní parkování, chodiú, přípojky inženýrských sítí, retenčnf nádrž a oplocení.
SO 04 - zpevněiié })/OC/?)}

Zpevněiié plocliy obsalmjf rainp?i do podzeinnfcli garáží, venkovní parkování, zpeviiěiié plochy
i'nezi objekty A a B, nový chodi-iík při ?il. Vinařská a úpravu stávajícího cliodníku na ul. Hlinky.
Zpevněné plocliy b?idou ?imístěny na pozemku par. čís. 295, 296, 30/5, 350/5, 350/6, k.ú.
Pisárky, obec Brno.

Rampa do podzemních garáží b?ide rn?ít šířk?i 6,Oin a bude napojena na stávající koíminikaci ul.
Vinařská. Rainpa b?ide vedena při íiraiiici s pozemkein par. čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno do
podzemního objekt?i SO Ol.

V místě vjezdu/výjezdu bude ?imístěn objekt SO 02. Před objektem SO 02 jsou iiavržeiia kolmá
parkovací stáiií vpočtu 9 parkovacícli stání ztoho je jediio stáiií pro osoby somezenou
pohyblivostí. Kolmá parkovací stáiií budo?i uinístěna na pozeink?i par. čís. 295, k.ú. Pisárky, obec
Briio, a bcidou přístupiiá ze stávající korruiiiikaci ?il. Vinařská přes 1]OVě navrž.ený pojížděiiý
chodnfl". Vedle kolmých parkovacích stání je navržena plocha pro umístěiií popelnic. Dr?iliá
plocha pro ?iinístění popelnic je navržena si severovýchodním rohu pozeinku vedle objektu SO
03. V části 1.NP jso?i navrz:ena parkovací stání vpočtu 9 stání Před objektem SO 03 jsou
navržena dvě podélná parkovací stání. Další dvě parkovací stání jsou navržena vedle
jihovýcl'íodiií části objektu SO 02. Zbývající počet parkovacích stání je navržen v části 1.NP
objektu SO 03 v počt?i 8 stání.
Celkový počet stání je 69, ztoho je navrženo 39 stání vpodzemiiích garážích, 17 stání
v objektech SO 02 a SO 03 a 13 veiikovních stání z tolio celkein 4 stání pro ZTP.
Zpevněné plochy mezi objekty SO 02 a SO 03 zahrnují prostor mezi objekty, navrženými
parkovacmii stáními a navrženýi'n novýin cliodníkein podél ?ilice Vinařská.
Zbývající části pozei'nků za a vedle objektči SO 02 a SO 03 budou zatravněiiy.
Nový chodník podél rilice Vinařská bude uinístěn ?la pozeincícli par. čís. 350/5, 350/6, 295, k.ú.
Pisárky, obec Brno inezi stávající koiminikací ?ilicí Vii'iařská a nově navrženými parkovacími

stái'iími a zpeviiěiiými plocliai'ni. Šířka není jednotná vzliledem k tomu, že ulice Vinařská se
daiiém místě lomí.

Retenční nádrž oo objemu 20m-' je navržena pod objektem SO Ol před vjezdem/výjezdein
Z garáží.

Oplocei'ií včetně bran je navrženo na hranicích s pozen'í?ky par. čís. 305/1, 299/7, 299/8, 289, k.ú.
Pisárky, obec Brno, a částečně i iia hranici s pozeinkem par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Bmo.
Oplocení bude inít výšku 1,8i'n a je iiavrženo z drátěiiého pletiva.
Iii:zenýí-ské objekty:
10 0l - Přípojka eiekti-o

Přípojka elektro bude umístěna iia pozemku par. čís. 350/6, 349/6, 295, k.ú. Pisárky, obec Brno.
Přípojka íude vedena z distribuční trafostanice TS 1883 Vinařská uinístěiiá na pozemku par. čís.
349/6, k.ú. Pisárky, obec Briio so?iběžně v trase stávajícího vedení NN do nové rozpojovací
skříi'iě SR622/NKP ?imí'stěné na pozemkii par. čís. 295, k.ú. Pisárky, obec Brno vedle
iiavrhovaného kolmého parkovacílio stání. Jedná se o rozšíření distrib?iční sítě. Toto rozšíření

distribuční sítě provede provozovatel distribučiií so?istavy (E.ON) po cizavřeiií smlouvy o
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připojení odběi'nýcťí míst.
10 02 - Přípojka plynu

Přípojka plymi bude ?iinístěiia iia pozeincích par. čís. 295, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec
Brno. Přípojka plyrm bude napojena na stáva,jící veřejný plynovod v ?ilici Viiiařská a bude
vedena kolino přes stávající koimiiiikaci. Přípojka plymi je navržena z tmb PE 100 SDR 17 s
ocliraiiiiýii"i pláštěii"i z PP a v dimeiizi D 32 inm a bude mít délku 7,2 1]]. Měření a HUP b?ide
?iinísíěn v nice v oplocení na hranici pozeinku ii"ivestora.
10 03 - Pi:ípojka siodoiiociu

Přípojka vodovodri bude 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 ?ilici Viiiařská.
Přípojka je navržena v dimenzi 63 mm z PE tr?ib SDR 11 v délce 16,2 11]. Přípojka vody b?ide
ukoiičena v objektu SO Ol v kotelně.
10 04 - Kancdizace splaškovct/dešt'ovó
Kanaliz.oce

Přípojka kanalizace bude umístěna na pozeincícli par. čís. 295, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky,
obec Brno. Přípojka bude iiapojeiia na stávající veřejnou kanalizačiií stok?i v ulici Vinařská.
Přípojka je iiavrž.ena z kameninových tr?ib DN 200 min sr délce 6,2 in. Přípojka jednotné
kanalizace bude ?ikončena prefabrikovano?i betonovo?i revizní šaclito?i DN 1000/200 inin.
Dešt'ová kaiializ.ace

Dešt'ové vody z objektu budou zdrženy v reteiiční nádrži o objemu 20 1113. Nádrz bude sit?iováiia
?ivnitř objekt?i v 1.PP před výjezdeín. Dešt'ové vody z nádrže b?idou odvedeny přes regulační
prvek odděleně san'iostatným potrubím a před objektein iiapojeny do koiicové šacl"ity přípojky
jediiotné kaiializace.

Kapcicity stavby.'
Zastavěná plocha objektu
Hrubá podlažní plocha objektri
sooi
SO 02
SOO3

1.686,70 in2
l .686,70 m'
2.404,91 nl'
l .686,94 m=

Obestavěiiý prostor - podzemní část
SOOI

6.234,00 m'

Obestavěný prostor - nadzemní část
SO 02

7.645,74 m"

5.430,37 1113
19.328,14
ma
Obestavěný prostor celkem
Počet funkčiiícl"i jediiotek nebytovýcb 44 jediiotek
Počet f?inkčních jednotek bytových
2 jedi'iotky
Počet parkovacích stání ?ivnitř objektu v l . p. p. 36 + 3 ZTP
Početparkovacíchstání?ivnitřobjektuvl.n.p. 17
Počet parkovacích stáiií na teréi'iu
12 + l ZTP
celkem 69 stání
Počet parkovacích stání celkem
65 + 4 ZTP
SO 03

Druli pozeinků podle katastru nemovitostí, na ktei-15ch se stavba uinist'tije.'
Pozemek par. čís. 295, k.ú. Pisárky, obec Brno, je vkatastr?i iieinovitostí evidován jako
,,zahrada", pozeinek par. čís. 296, k.ú. Pisárky, obec Briio, je v katastru iieinovitostí evidován
jako ,,zastavěná plocha a iiádvoří, pozeinek par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno, je v katastrci
nemovitostí evidován jako ,,ostatiií plocha, zeleň", pozemky par. čís. 300/5, 350/1, 350/5, 350/8,
k.ú. Pisárky, obec Brno, jso?i v katastru nemovitostí evidovány jako ,,ostatní plocha, jiná plocha".
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V)ímezeiaú úzeiní dotčeiiélio sdivy stavby.'

Jako území dotčené vlivy stavby staiiovil stavebiií úřad plocl-i?i sliodno?i s plocliori pozeinkči a
StaVeb, ke kíeí'71ll IllaJl VlaSjlllCka IlebO Jllla VeClla prava u'CaSflllCl uZelnllíllO l'lZelll V71lleZelll
v odčivodnění tolioto rozhodiiutí, tj.
poz,eink3». /Za kter)5ch se .satasiba umist'uje.'
pozemky par. čís. 295, 296, 300/5, 350/ 1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno
sousediií pozemk')í.'

pozeinky par. čís. 289, 288, 287, 299/6, 299/7, 299/8, 301/4, 305/1, 350/7, k.ú. Pisárky,
obec Briio

pozemek par. čís. 297, k.ú. Pisárky, obec Brno 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 Brno se stavbou s č.l). 526

Pí-o unzístění a pi'ojektovou přípi'asiu stavby a i-ealizaci čásíi smvby se stctnoví tíío podmínky.'
1. Vdalším stupni projektové dok?in'ientace bude dodržen dmli a účel stavby, základní
parametry jejího prostorového řešení a ?imístění, ?ivedené v popis?i stavby ve výrokové části
tohoto rozhodnutí a obsažené v projektové dok?iinentaci ověřeiié v úzeiniiím řízení. Případné
změny musí být předein projednáiiy a povoleiiy stavebním úřadeín.
2. Budou dodrženy podiníiiky dotčeného orgámi ?ivedené v soulílasném závaznén'i staiiovisku
Odboru životního prostředí Magistrátu iněsta Brna č. j. MMB/0358037/2017/AK ze diie
05.10.2017:

z hlediska odpadovéíio hospodářství a hydi'ogeologie:
Sběrné nádoby budou umístěiíy na vlastníin pozeinku, oddělená koínerce od fyzických
osob.

z ]ilediska ochrany příi-ocl?y (/ krajin,y:

Při realizace je i'iutiié dodržet ČSN 839061 Vegetačiií úpi-avy - oc}iraiia stromů, porostů a
ploclí pro vegetaci při stavebních čini'iostecli.
Ke kácení dřevin rostoucích inii'no les je dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 1 14/1992 sb.,

o ochraně přírody a krajiny, v platiiéin zněiií, a s cliarakteristikou dle vyhlášky l 89/20013
sb., o ochraně dřevii"i a krajiny, ve ziiění pozdější změiiy, imtné povoleiií orgáiiu ochrany
přírody. Dle obecně závaziié vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statrit města Brna, je

orgánem k povolení káceiií dřevin přísl?išiiý Úřad městské Éásti města Brna tj. ÚMČ
Briio-střed.

Projekt sadových úprav stavby zpracovaný autorizovaiiým zahradníin architektem
předložte k vyjádřei'ií v dalšíii"i stupni PD.
3. Budori dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření vydaiiém Odborei'ii vodního a lesního
hospodářství a zeinědělství Magistrmu iněsta Briia, č.?j. MMB/0382208/2017 ze dne
20.09.20 i7 :

Objekt retenční nádrž k ak?ii'nulaci dešt'ových vod je vodníi'ií dílein a podléhá povolení
dle ?ist. S,, 15 vodiiího zákona. Věciiě a inístně příslušným orgánein k povoleiií stavby je
zdejší vodoprávní úřad. So?ičasiiě stavba vyžad?ije povolenf nakládání s vodami.
B?ido?i doloženy tyto náležitosti:
žádost o stavební povolení a žádost o povolení k nakládáiií s vodaini bude ve
si'nysl?i rist. § 115 odst. 2 vodního zákoiia doložena dle vyhlášky č. 432/2001 sb.,
o dokladech žádosti o rozlíodmití nebo vyjádření a náležitosti povolení socihlasů a
vyjádření vodopráviiího úřadu, sie znění pozdějšícli předpisíoi,
žádosti budou podány opráviiěným právníin s?ibjektem a podepsány statutáriiíin
zastcipcein,

vpi-ojekt?i stavby b?ido?i vyřešeiíy všechiqy připoiníiiky účastníkťi řízeiií a
dotčeiiých orgánů a orgaiiizací.
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Pokud íxide vobjektech ?iinístěna zubní ordinace spo?ižíváním amalgánm, požádá
vlastník neinovitosti o povolení kvypouštění odpadiiícii vod sobsahei'iq zvlášt'
nebezpečné závadné látky do ka.nalizace.
4. Bude dodi-ženo závazné stanovisko-soul'ilas kodnětí zemědělské pčidy ze ZPF vydané
Odborem vodníbo a lesního liospodářství a zeinědělství Magistrátu města Bi-na č.j.
MMB/0366303/20 17 ze dne 08.09.20l7.

5. Budori dodrženy podinínky rivedené ve stanovisku Odbom iiivestičíiíbo Magistrát?i města
Briía č.j. MMB/0357995/20 17 ze diie 30. 10.2017:
Stavba bude zařazei'ia do koordinačního barinonograinu výkopovýcli prací ve městě
Bíně v tei-mími oí:lOl.06.20l8 do 30. Il .2020.

Při projednávání a provádění stavby budo?i dodržena ?istanovení vyhlášky 8/2009.
Výkopové práce na veřejnéin prostranství nesiní být realizovány v ziinníin období, tj.
od l . 12. kalendářníl'io rokri do 28.2. násled?ijícího kalendáři'iího roku.
Stavba bride koordinováiia s těinito dalšíini stavbaini zařazenýini v liarinoiiograimi:
--- Optická trasa Faster CZ Květná-Vinařská, investor Faster CZ s.r.o.
--- Bytový dčii'n Vinařská p.č. 342/2, 342/3, 342/4, 342/10, k.ú. Pisárky, investoiFRAMA, s.r.o.

Bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové ?ispořádání sítí technického vybaveiií.
Stavebm'k podá na OI MMB žádost o so?ihlas k záboru veřejného prostranství pro
výkopové práce dle čl. 5 vylilášky 8/2009 nejpozději 30 diiči před zahájením rižívání
veřejnélio prostraiiství.
Stavebník předá na Odboi- městské iiiformatiky MMB zaměřeiií skuteči'iélio
provedení stavby.
Kaiializačiií a vodovodiií přípo5ky b?idou iiavrženy vsouladu s ristaiiovením
,,Městskýcli standardů pro vodovodní sít"' a ,,Městských standardů pro kaiializační
zařízeiií". Vodoměriiá šachta inusí být uinístěi'ia na pozeinku vlastníka připojované
neinovitosti.

Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejno?i potřeb?i
dle zákona č. 274/2001 sb., o vodovodecli a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
zněi'ií pozdějšícli předpisů.

Úpravy veřejného osvětlení budou navržeiiy v so?iladri s ,Městskýini standaí-dy pro
veřejné osvětlení" a b?idori dodrženy podmfnky ve vyjádření a.s. TSB.
Dokuinentace pro povolení stavby dle vylilášky č. 499/2006 sb., o dokuinentaci
staveb, bude předložena OI MMB k vydání stanoviska přerl zahájením řízení.
6. Budo?i dodrženy podinínky ?ivedené sí závaznéin stanovisk?i Krajské l'iygienické staiiice JmK
vydané dne 3.1.20l8 pod č.j. KHSJM 48785/201 7/BM/HOK:"
V dokuineiitaci pro stavební povolení bude předložena precizovaná hluková snidie
vyhodnocující hluk zmaxiinálního provoz?i všech stacionáriiícli zdrojů hluku
navržených v předinětné stavbě (koi'ikrétně VZT, vytápěiií, prosioz garáz.í, výtahči
atp.) vso?ičtu se stávajícíini a povolenými zdroji hlukri vpředinětné lokalitě,
dokladující v nejzatíženějších chráněných venkovnícli (blízkých staveb k bydlení) a
vnitřnícb (navr2.ené stavby) prostorech staveb předpoklad nepřekročeiií hygienických
liinitů hl?iku pro denní i I]0čllí dobu, dle iiařízení vlády č. 272/201 1 sb., o ocliraiiě
zdraví před nepříznivýini účinky hluku a vibrací, ve Zllěllí pozdějších předpisů (dále
jen NV č. 272/201 1 sb.).
V dokumentaci pro stavební povoleiií bude předložen doklad, že předmětná stavba je

iiavržena v so?iladu s požadavky ČSN 730532 ,,Ak?istika - Ochrana proti hluku
v budovách a posuzování ak?istickýcli vlastiiostí stavebních výrobků - Požadavky"
(obvodové konstrukce stavby, stropy, stěi'iy) tak, že provozei'n dopravy po pozemnfch
koinunikacích a trai'nvajové dráze a maximálním provozem všech navržených zdro?iči
hluku stavby b?ide u nejzatíženějších chráněiiých prostorči staveb zajištěn reálný
předpoklad iiepřekročení hygiei'iických limitči hluku stanovených NV č. 272/201 1
sb., prO chráněné viiitřiií pt'ostory staveb a pro denní i noči"ií dobu.
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7. Vdalšíiu stupni PD bude předložen k odsocihlasení Brněnskými komunikacemi a.s.,
Reni'ieská tř. la, Bi'no iiávrh POV včetně toiiáže porižitýcli vozidel.
8. B?ido?i zajištěny bezpečiié vstupy a vjezdy do objektči.

9. Bude zajištěi"i bezpečný průchod pro chodce v šíři iniii. 1,5 m. příp. pocl'uoiznýini lávkami.
10. Výkop bude po celé délce ohrazen a sr noci osvětlen.

I ]. Pro ?iinístění stavby a i-ealizaci části stavby brido?i splněny podiníiiky vlastiiíků a správců
stavbo?i dotčenýcli iiiženýrských sftí nebo jejich oclíranných pásein, které se týkají vytyčení
stavby, výkopových prací v blízkosti zařízení, kontroly iiepoškozeiiosti sítí před záhozein,
zabezpečení a ochrany stávajících sítí, zajištěiií výkopů, podmíiiek ki'ížení sítí, staveništní

dopra'vy, při provádění zeinních prací b?ide dodržeiia ČSN 733050 Zenníí práce, křížení
kabelů-inusí být v so?iladu s ČSN-136005 Prostorová úprava vedení technického vybavení,
?ivedené v jejich vyjádření:

společiiosti Brněnské vodárny a kai'ializace, a.s., zii. 721/024532/2017/OBo ze dne
13.09.2017,

Dopravního podniku města Brna, a.s., Zll. 1071 3/20 1 7/5040 ze dne 4. 10.2017,
společnosti E.ON Distribuce, a.s., zastoupei-iá společností E.ON Servisní, s.r.o., Zll.
B6941-16202950 ze diie 22.09.2017

společnosti E.ON Distribuce, a.s., zastoupená společiiostí E.ON Česká republika, s.r.o.,
zn. T6779-16207 152 ze dne 25.09.2017,

společnosti GasNet, s.r.o. zastoupeiiá společností GridServices, s.r.o., zii. 5001580006 ze
í:lne 27.09.2017 a Zll. 5001601374 ze dne 10.lO.2017,

Technických sítí Brno, a.s., zn.5800/Šim/0960/ 17 ze dne 15.09.2017,

společiiosti Česká telekoinunikači"ií infrastruktura, a.s., č.j. 707453/1 7 ze dne 04.09.2017,
Masarykovy univei-zity, Ústavu výpočetní techniky, č.j.MU-

IS/98958/2017/567135/ÚVT-2/Kli ze dne 12.09.20l7,
společnosti Faster CZ, s.r.o., ze dne i2. 10.2017.

Účastník řízení stanovený podle ust. S; 85 stavebiúo zákoiia a vyinezený v soriladu s ust. § 27
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 sb., správníbo řád?i, v platném znění, je společnost HLINKY
ESTATE, s.r.o., IČ0 29229821, Hlinky 49/126, 603 00 Brno.
Odůvodnění

Dne 16.l1.2017 podal žadatel, kterým je společiiost HLINKY ESTATE, s.r.o., IČO 29229821,
Hlinky 49/126, 603 00 Brno, zastoupený na základě plné moci paiií Yvono?i Cumovo?i, nar.
16.l2.l964, Klatovská 426/20, 602 00 Brno, žádost (doplněnou diie 24.01.20l8 a dne
04.04.20l8) o vydání územiiího rozlíodi'uití o ?iinístění stavby s názvem: ,,Novostavba domu
Hipokrates v Brně". Stavbo?i doi'nů budo?i dotčeny pozernky par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú.
Pisárky, obec Brno, dopraviifi'n napojeníin a přípojkami inženýrských sítí jsou dotčei'iy pozemky
par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno. Uvedeným
dne bylo zahájeno územní řízení.

Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neobsahovala požadovaiié náležitosti podle rist. § 86
odst. 1 a 2 stavebi'iího zákona a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby, stavebn?í úřad vyzval žadatele výzvo?i vydanou dne 1l.l2.2017 pod č.j.

MCBS/201 7/0208384/ŠKAR, aby odstraiiil nedostatky podané žádosti a úzeinní řízeiií v so?iladu

sust. § 86 odst. 5 stavebního zákona usnesením yydaným diie 11.12.2017 pod č.j.

MCBS/2017/0208383/ŠKAR úzeimií řízení přer?išil. So?ičasiiě tímto usnesením stanovil 1hůt?i
pro doplnění podané žádosti.

Žádost o vydání úzeinru'ho rozhodi-uití o uinístění stavby byla doložena těinito rozhodmitími,
závaziiými stanovisky, stanovisky, soulílasy a vyjádřeníini:

c..i. MCBS/2018/0107246/ŠKAR
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č.j.
závazné staiiovisko Ki-ajské hygieiiické staiiice JinK č.j.

KHSJM

48785/2017/BM/I-IOK ze dne 3.l.20l8

závaz,né stáiiovisko Hasičsk:ho z.ácbraniiélio sbori,í JnlK ev.č. HSBM-73-l-2329/lOPST-2017 ze dne 6.lO.20l7

vy?jádření Odbor?i životiiího prostředí Krajskélio úřadu JinK č.j. JMK 149111/2017 ze
diie 17. 10.2017

závazné stanovisko Odbor?i životního prostředí K?i'ajskélio úřadri JmK č.j. JMK
156439/2017 ze dne 31.lO.20l7

vyjádření Odboru úzeinnílio plánování a rozvoje MMB č.j. MMB/0359301/2017/Zvd
ze diie 06.lO.20l7

stanovisko Odboru životn?ího prostředí MMB č.j. MMB/0358037/2017/AK ze diie
05.10.2017

vyjádřeiií Odbor?i vodi'iílio a lesního liospodářství a ze+nědělstvf MMB č.j.
MMB/03 82208/20 17 ze dne 20.09.2017

závaziié staiiovisko Odbor?i vodního a lesního íiospodářství a zeinědělství MMB č.j.
MMB/0366303/20 17 ze diie 08.09.20l7

stanovisko Odboru dopravy MMB č.j. MMB/0357944/20 17 ze dne 25. 10.2017
závazné stanovisko Odboru pan"iátkové péče MMB č.j. MMB/035913 1/201 7/SZ/zs ze
dne 04.lO.2017

vyjádření Odboru životního prostředí ÚMČ iněsta Brna, Brno-střed č.j.
MCBS/2017/0157622/PRUJ ze dne 20.09.2017

stanovisko Odboru životiiího prostředí ÚMČ města Brna, Brno-střed

C.J.

MCBS/20l 7/Ol 64805/JAR ze dne 03 .10.20l7

závazné stanovisko Odboru Kaiicelář starosty a viqějších vzta}íči, pracoviště ki'izového
řízeiií UMČ iněsta 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 di"ie 30.lO.20l7
vyjádřeiií společnosti Bi-něnské komunikace a.s., zn. 3100-Nov-677/17 ze di'ie
03.10.2017

vyjádřeiif Dopraviiího podnik?i iněsta Brna, a.s.,
.;')., Zll. 10713/2017/5040 ze dne
4.10.20l7,

vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.i-.o., zn.
5001580006 ze diie 27.09.2017 a zn. 5001601374 ze diie 10. 10.2017,

vyjádření společi"iosti E.ON Distribuce, a.s., zastoupená společností E.ON Servisní,
s.r.o., zn. B6941-16202950 ze dne 22.09.2017

vyjádřei'ií společnosti E.ON Distrib?ice, a.s., zastoupei'iá společností E.ON Česká
republika, s.r.o., zn. T6779- 16207152 ze dne 25.09.2017
vyjádření společiiosti Bri"iěnské vodái'iiy a kanalizace, a.s., Zll. 721/024532/2017/OBo
ze dne 13.09.2017,

vyjádření Technickýcb sítí Briio, a.s., zii.5800/Šin'ff0960/17 ze dne 15.09.20l7,

vyjádřeiií společnosti UPC Česká rep?iblika, s.r.o., zastoupená společiiostí InfoTel,
s.r.o., č.ž EO1663 1/17 ze diie 4.9.20l7

vyjádření MO Sekce ekoiiomická a majetková, odbor ochrany úzeiniiícli zájrnů a

řízení prograinči nemovité infrastrukt?iry sp.zn. 77332/2017-8201-OÚZ-BR ze dne
06.09.20l7

vyjádřeiií společnosti Česká telekoimiiiikační iiifrastruktura, a.s., č.j. 707453/17 ze
diie 04.09.20l7,

vyjádřeiií Tepláreii Brno a.s., zn. TB/5430/17 ze dne 07.09.2017

vyjádření společnosti České radiokoinui'iikace, a.s., zn. UPTS/OS/ l 775 1 8/20 17 ze dne
18.10.2017

vyjádření společnosti Vodafone Czecli Repriblic a.s. ze dne 11.08.2016
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Rep?iblic, a.s., zn. E3 1034/ 17 ze diie 5.9.20l7

vyjádření Policie ČR Křp JmK Odděleiií správy neinovitého majetku č.j. KRPB-219552-9/ČJ-2017-0600MN-VOL ze diie 1l.09.-2017
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vyjádření Městské policie odděleiií koinunikačníclí technologií ze dne 12.09.20l7
vyjádření Vysokého hičei'ií technického v Brně č.j. 265/90360 ze dne 20.9.20l7

vyjádření MasarykoQ univerzity, Ústav?i výpočetiií techiiiky, č.j.MUIS/98958/2017/567135/ÚVT-2/Kli ze dne 12.09.2017

vyjádření společnosti Dial Telecom a.s. č.j. BM 520001 ze dne 06.09.2017
vyjádření společiiosti ČD-Telematika, a.s., č.j. 1201713859 ze di"ie 6.9.2017
vyjádření společnosti SMARTCOIII?)., a.s., zn. V-1020/201 7/MJ ze dne 27.9.2017
vyjádření společiiosti itself, s.r.o., č.j. 17/003972 ze dne 15.9.20l7
vyjádřei'ií společnosti NET4GAS, s.r.o., Zll. 7423/1 7/OVP/N ze diie 5.9.2017
vyjádřeiií společnosti SITEL s.r.o., Zll. Illi 704389 ze diie 05.09.20l7
vyjádření společnosti Telia Canier Czech Rep?iblic, a.s., zn. 131i702434 ze dne
05.09.2017

vyjádření společiiosti JiifoNet, a.s., ze diie 5.9.20l7

vyjádřeiií společnosti ČEPS, a.s., zn. 0000017243 ze dne 5.9.2017
vyjádření společnosti Faster CZ, s.r.o., ze dne 12.lO.20l7
vyjádření společnosti NetDataCoinin, s.r.o. ze dne 21.09.20l7
vyjádřeiií Povodí Moi-avy s.p. zn. PMO52 103/20 l 7-203/Ho ze diie 4. 10.2017
vyjádření Veřejné zeleně města Briia, p.o., Zll. S/339/l 124/17 ze diie 5.9.20]7

vyjádřeiií Policie ČR Křp JinK Specializovaného pracoviště dopravi'iího inžeiiýrstvf

č.j. KRPB-205 123-l/ČJ-201 7-0600DI-KOL ze dne '15.09.20l7

souhlas s odstraiiěiiíin stavby altámi na pozemk?i par. čís. 296, k.ú. Pisárky, obec Briio
vydaný dne 22. 1l .2017 pod č.j. MCBS/20 l 7/0 194826/SANL.
Dále byly k žádosti doloženy tyto další doklady:
plná inoc
SlnlOllVa O pravu k prOvedeíll SíaVl)Y a O uprave VZíahu 1]]eZl uCaStlllk7 uzavrena l'lleZl
žadatelein a Masarykovori riiiiverzitori
smlouva o připojení k distribuční so?istavě ?izavřená mezi žadatelem a společností
GasNet, s.r.o.

Po doplnění chybějícícli podkladíoi stavební úřad znovu přezkorimal podano?i žádost a
shromáž.děné podklady a opatřenfin vydaným diie 24.04.20l8 pod č.j.

MCBS/2018/0070719/ŠKAR oznámil účastníkůi'n řízení a dotčeným orgánům zahájení
územního řízení o un'iístění předinětné stavby a současi'iě iiařídil kpojednání žádosti ústiií
jednáiií. Současně citovaným opatřeiiím ?ipozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná
stanoviska a iiámitky, popřípadě důkazy mohou ?iplatnit nejpozději při ústiiím jednání. jinak
k niin nebude přililédnuto.
Okruh účastníků úzeiniiího řízení byl stanoven v souladu s ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebiiího
zákona. Při vymezování okrul'ui účastiiíků úzeímiího řízení dospěl stavebiií úřad k závěru, že v
daném případě toto právní postavei'ií přísl?iší podle ?ist. 8, 85 odst. l písin. a) stavebního zákoiia

žadateli, tj. společnost HLINKY ESTATE, s.r.o.. IČO 29229821, Hlinky 49/126, 603 00 Bri'io,
dle rist. § 85 odst. l písi'n. b) obci, na jejíinž území iná být požadovaný zái'něr uskutečiiěi'i, tj.
Statutární iněsto Briio. zastoupei'ié starosto?i městské části města Brna, Brno-střed. Dle ?ist. F> 85
odst. 2 písm. a) vlastníkovi pozemku iiebo stavby, iia kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, iiebo tei'i, kdo má jiiié věcné právo k toimito pozemku, nebo stavbě, tj. společnost

HLINKY ESTATE, s.r.o., IČO-29229821, -Hlinky 49/126, 603 00 Brno - vlastník pozemků par.
čís. 295, 296, 299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, Masarykova ?iiiiverzita v Brně, Žerotínovo
nám. 617/9, 602 00 Brno - vlastiiík pozeinků par. čís. 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky,
obec Briio, vlastníci inžei'iýrských sítí, kteří inají věcné břeineno tj. společnost E.ON Distrib?ice,

a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 0l České B?idějovice, společnost Česká telekoinunikační
iiifrastr?iktura, a.s., Olšaiíská 2681/6, 130 00 Praha, společi'iost Technické sítě Bl-110, a.s.,
Barvířská 822/5, 602 00 Brno, dále vlastiiíci techiiické infrastr?iktury a pozeini'iích kot'ininikací
dotčení přípojkaíni inženýrských sítí a zpevněnýini plochaini tj. Masarykova ?ii'iiverzita sr Brně,

Zerotínovo iiám. 617/9, 602 00 Bl-110, stat?itáriií město Brno zasto?ipené společností Brněnské
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vodári'iy a ka+ializace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Bi-no, společnost České radiokoimiiiikace,
a.s.. Skokanská 2117/1, 169 00 Pral'ia, společiiost Faster CZ, s.r.o., Jarní 1064/44g, 614 00 Brno,

společnost GasNet. s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí iiad Labem. Dle rist. § 85 odst. 2 písin. b)
osobám, jejicl'rž vlastnické právo iiebo jiné věcné právo k so?isedním stavbáin anebo so?isedníin
pozemkůin, nebo stavbáin iia nich může být územníin rozhodinitíin přímo dotčeiio, tj.
a
- vlasti"iíci pozemkťi par. čís. 301/4, 305/1, 305/3, k.ú. Pisárky, obec Brno a stavby s č.p. 526
stojící na pozeinku par. číS. 305/3, 319/2, k.ú. Pisárky, obec Bi-no
a paní
- vlastiiíci pozemku par.
čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Bi'no, paiií
- vlastníci pozeinků par. čís. 297. 299/8, k.ií. Pisárky, obec Brno a stavby s č.p. 53
stojící iia pozemk?i par. čís. 297, k.ú. Pisárky, obec Brno, paní
- vlastník pozeinků par. čís. 299/7, 300/4, k.ú. Pisárky, obec Briio a
stavby s č.p. 52 stojící iia pozeinku par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec BnlO.
Ve staiioveiié ?híoitě iiebyly uplatněny žádné náinitky účastníků řízení.
Stavebiií úřad v územníin řízení přezko?imává žádost podle ust. § 90 stavebníbo zákona. Tedy
zda je zán'iěr žadatele:
a) v soulad?i s vydaiiou úzeim"íě pláiiovací dokumentací,
b) scfli a úkoly územního pláiiování, zeji'i'iéiia scharakterem území, spožadavky na
ocl'irami architektoiiickýcli a ?irbanistickýcli hodnot v úzeiní,
c) s požadavky stavebnílío zákona a jeho prováděcích právních předpisioi,
d) s požadavky na veřejno?i dopraviií a techiiickou infrastrukturu,
e) spožadavky zvláštních právních předpisťí a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštiíích právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešeiií rozporči a s ochrano?i práv a
praveln clíraiqenYclq za)IIL"l u'CaSfllíklol řlZeÍll.

Podle schváleného Úzei'niiího plámi iněsta Brna (dále jen ÚPmB) jeho závazné části, Vyhlášky
statutái'níbo iněsta Bri'ia č. 2/2004, v platném znění, přílohy č.l Regulativy pro ?ispořádání
území, je stavba navržena ve stavební stabilizované funkči'ií ploše pro veřejiiou vybavenost
s podrobiiějším účelei'n využití v ploše zdravotnictví 02.
Plocha stavební je definována jako část území převážně zastavěná nebo ?irčená k zastavění
objekty, pro kterou je míra využitf úzerrn: a přípcistnost umístěiií objektťi určitého druhu
vyjádřeiia v regulačiiích podmíiikách pro plochy stavební.
Plocha stabilizovaná je dílčí část území, ve kteréin se stávající účel ani intenzita vy?ižití nebude
zásadně měi'iit. Za změnu se přitom nepovažrije i'nodernizace, revitalizace a přestavba území za
dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy - IPP, zástavba proluk a dostavba uvnitř
stávajících areá?lů.
Plocha pro veřejnou vybavei'iost je ?irčena výliradně pro umístěi'ií staveb a zařízení, které slo?iží
veřejiié potřebě v uvedených funkcích.
Míra stavebnflio využití pozeinků v plochách pro veřejiiou vybavenost nen?í staiiovena.
Současně platí obecn)5 i-egulativ:
Stavby rivedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivýclí případech nepřípustiié, jestliže:
svým sitriováníi'ií, dispozičnfm ?ispořádáníin nebo stavebně techiiickýin řešeníin jso?i
vrozporu spožadavky právních předpisů a teclinických norein platných pro
předinětný dnih stavby nebo provozovano?i čiiinost,
počtein, l)OIOI?OLI, stavebníin objeinem, rozlohou nebo účelem odport+jí charakteru
předměti'ié lokality,
mohou být zdrojem závad nebo vlivči, které dle charakterci lokalit jsou neslučitelné
s pohodo?i v lokalitě samotiié iiebo v jejím okolí,
nelnaJl ZaJlšfellO OdpOVldaJICl dopravni napo3elll a OdSíaVOValll vozidel.
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Liinity vyíižití území vyplývající ze zvláštních pi-ávnícli předpisči - stavba se nachází
v ocliraiiiiém pásinu Městské painátkové rezervace.
Navrhovaná stavba iieodporuje svo?i polohou, objemein, či účelem charakter?i předinětné
lokality. Jedná se o zástavbu voliiého pozemk?i při ?il. Viiiařské. Stavební pozeinek svými
vlastnostini, zeji'i'»éna velikostí, POIOIIOLI, plošným a prostorovýin í?ispořádáním rimožňuje uinístit
navrliovanou stavbu. Na dr?ibé straně ulice Vinařské se iiacMzí areál Mas,?trykovy riiiiverzity
s ekoi'ioinicko správní fakultou a přilehlýi'ni íxidovaini kolejí. Navrhovaná zástavba SVOLI výško?i
nepřevyšrije výškub?idov Masarykovy ?iniverzity. Navrliovaiié doiny jsou navi-ženy jako
pětipodlažní z ?iličniho pohled?i z ?ilice Vinařské. Svažitost teréi'uí riinožňrije navržení jednoho
společiiébo podzemního podlaží, které slo?iží k parkováiií a také jako technické zázeiní dornů.
V blízkosti navrhované stavby se nachází rodinný dťim o třech nadzei'niiích podlažícli a ve
svažitéin terémi směrein k ulici Hlinky se ve svah?i nachází dva objekty občanské vybaveiiosti.
Stavba je členěna na objekt podzeinní a dva objekty iiadzeii-iní. Jedeii nadzemn'í objekt je navržeii
podél ulice Viiiařské a druhý nadzeinní objekL je pootočeii tak, aby ínezi navržeiiýini lii'notami
vznikaly průhledy, a aby navržená stavba působila vzd?iši'iě. Koncepčně jsou do elementární
hmoty každého kvádi'u vepsáiiy jediiotlivé btu"iky provozči vytažeiiíin iiebo zasunutím v dílčíin
podlaží. Tyto hmoty se rčiziiě střídají a překrývají, vznikají tak terasy a lodžie. Jediiotlivé briňky
jsori nestejiié velikosti, tudíž je celek růziiorodý a prolainováiií hmot je pestřejší. I přes zdánlivo?i
dynainiku je zacliována koinpaktnost obo?i hinot.
Stavební úřad iia základě výše ?ivedeného poso?izení koiistatuje, že navržená stavba svýn"i
objemem, architektonickýi'n řešeníin nenar?iší charakter okoliií zástavby, iienar?iší
architektonické a ?irbanistické hodnoty v území, je v so?iladu se záměry územiiího pláiiováiií

v dotčenéin úzeii'ií, se schválenýin ÚPmB, a proto je příp?istná.
Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznýini
staiiovisky a stanovisky dotčených orgánů. Podiníiiky obsažené v závazných stanoviscích byly
zahmuty do podii"iínek úzeinního rozhodnutí. Stavba vyliov?ije obecným technickým
požadavkům na výstavbu staiioveiiým vyliláškou č. 501/2006 sb., o obeciiých požadavcích iia
využívání území, v platném znění, vyliláško?i č. 268/2009 sb., o tecl-inických požadavcích na

stavby, v platném znění, a vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technickýcl'i požadavcích
zabezpečujfcích bezbariérové užívání staveb (dále jen vyhláška č. 398/2009 sb.).
Stavební úřad v územníin řízení dle ust. § 90 stavebiiího zákona posuzuje, zda je záměr žadatele
v so?iladu s vydanou územně plánovací dokuinentací, s cíli a úkoly úzeinního plánování, zejména
scharakterem území, spožadavky na ochranu architektoiiických a urbanistických hodnot
vúzemí, spožadavky stavebmho zákoxia a jeho prováděcích právních předpisťi, zejména
s obecnými požadavky na vyrižívání úzerní, s požadavky na veřejno?i a dopravní iiifrasti-?ikturu,
s požadavky zvláštiuach právnfch předpisů a se staiiovisky dotčených orgánťi podle zvláštiíích
právi'iícli předpisů, popřípadě s výsledky řešei'ií rozporči a s ochrano?i práv a právein cl'iráněných
zájmů účastiiíků řízeiií. Stavební úřad na základě výše ?ivedeného posouzení konstatuje, že
navržená stavba svýin objemei'n, architektonickým řešením nenar?iší cbarakter okolní zástavby,
neiiaruší arcliitektonické a ?irbanistické hodnoty v území, je v soulad?i se záměry územního

plái'iováiií v dotčeném územf, se scl'iváleným ÚPmB, je <r so?iladri s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s obecnými požadavky na využívání území,
nevyžaduje nové nároky na veře?jno?i dopravní a technicko?i infrastrukt?iru, je v souladu se
staiiovisky dotčených orgánů podle zvláštních práviiícli předpisů, a proto je příp?istná.
Stavebiií úřad na základě provedeiiélío posouzení iieshledal důvody, které by bránily umístění
stavby, proto rozliodl, jak je ?ivedeno ve výroku rozhodimtí.
Toto úzeinní rozhodi'uití platí 2 roky ode dne, kdy nabude pt'ávní ii'ioci. Nepozb?ide však
platnosti, jestliže v této ?hčitě bude podána žádost o stavebi'ií povolení.

sír.lů

C.3. MCBS/2018/0107246/SKAR

Po?ičení o odvoláiií

Proti tomuto rozhodmití mohori podat účastníci řízení podle ust. 'Q 81 odst. 1 eprásrního řád?i
odvolání do 15 dnči ode dne jeho doručení k Odboru územnílio a stavebního řízeiií Magistrám

i'iíěsta Bi-na, Malinovskélio náiněstí 3, 601 67 Brno, podáiiíin učiiiěiiýín pi'ostřednictvím Úřadri
městské části města Brna, Brno-střed, Stavebnfl'io úřad?i, Dominikáiiská 2, pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozhodimtí je oznáineno účastiiíkčiin doručeníin stejiiopisu píseiniiého
vyliotovení do vlastnícli ruko?i nebo prostřediiictvím veřejiié datové sítě do datové schránky.
Lhůta pro podání odvolání začíná běžet diiem následujícíin po dor?ičeiií písemného vyliotoveiií
rozliodnutí, nebo nejpozději po uplymití desátého diie ode dne, kdy bylo nedor?ičené a uložei'ié
rozhodnutí připraveno k vyzvedimtí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání inusí mít
náležitosti podle ?ist. § 82 odst. 2 správního řádu a inusí být podáiio vpotřebi"iém počtu
stejiiopisťi tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správníinu orgái'ui. Včas
podané a přípustiié odvolání proti tonnito rozliodnutí má podle ?ist. § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účiiiek.
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Správiií poplatek byl vyměřeii podle položky č. 17, bod 1, PíSll]. f) zákona č. 634/2004 sb., o
správnícli poplatcích, sr platnéin znění, v celkové sryši 20 000,- Kč; slovy: dvacet tisíc korun
českých.

Příloha

Ověřená PD je uložena na stavebním úřadě a po nabytí právní inoci rozhodnutí b?ide předána
žadateli.

Doruěí se

Úěastníci řízení
Žadatel
1. HLINKY ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/126, 603 00 Brno zastoupený paiií

Obec, iia jejímž území má být požadovaiiý záměr uskuteěněn
2. Statutáriií město Brno zastoupené starostou městské části města Brna, Bmo-střed,
Doininikánská 2, 601 92 Brno
Ostatiií úěastiiíci řízení

3. Masarykova riniverzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno
4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno
5. Ceská telekoinuiiikační infrastruktura a. s., Olšaiiská 2681/6, ] 30 00 Pralia

6. České Radiokoimiiiikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
7. E.ON Distrib?ice, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice zasto?ipeiiá
společností E.ON Ceská republika, s.r.o., F. A. Gerstiiera 2151/6, 370 0l České
Budějovice
8. Faster CZ spol. s r.o., Jarní 1064/44g, 614 00 Briio

Č.j. MCBS/20lí'/0107246/ŠKAR

sti'.l3

9. GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 ústí iiad Labein zastoupený společností GridSeí'vices,
s.r.o., Plyiiáreiiská 499/1, 602 00 Bmo

10. Magist;-át iněsta Brna, Odbor 4nvestiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
1l . Technické sítě Briio, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno
12

13.
14.
15
16.
17.
18
19.
Na vědomí

Dotěené orgái'iy

20. Hasičský zácliranný sbor Jihoinoravského k?raje, Ki-ajské ředitelství, Odbor prevence,
Štetánikova 103/32, 602 00 Brno

21. Krajská liygienická staiiice Jihomoravského kraje se sídlein v Brně, Jeřábkova 1847/4,
60200 Brno

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

23. Magistrát města Briia, Odboi- památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67
Brno

24. Magistrát města Brna, Odbor úzeinního pláiiování a rozvoje, Kounicova 949/67, 601 67
Brno

25. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesiiího hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Bri'io

26. Magistrát města Brna, Odbor životn?ího prostředí, Kouiiicova 949/67, 601 67 Brno
27. Statutární iněsto Briio, městská část Brno-střed, Odbor Kancelář starosty a vnějších
vztahů, krizové řízení, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
28. Úřad iněstské části města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy,
Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

29. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životmho prostředí, Měnínská 4, 601
92 Briio
Dále obdrží

30. právník SÚ
31. evidence vydaných ÚR
32. opravnena Llredlll OSO'ba
33. spis
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
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Společnost HLINKY ESTATE s.r.o. Hlinky 49/126 603 00 Brno, zastoupená na základě plné

moci paní
Stavba s názvem: ,,Novostavba domu Hipokrates v Brně" s dotčením pozemků par. čís. 295, 296,
299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavebnf úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územnfm plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), projednal žádost stavebníka, kterým

je společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/126, 603 00 Brno, IČ: 29229821, zastoupená
na základě plné moci
,o
stavební povolení 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. 1 a 2 stavebního zákona stavební úřad rozhodl
takto :
stavba s názvem:

,,Novostavba domu Hipokrates v Brně"
s dotčením pozemM par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno
se podle ust. F3 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 1 podzemní
podlaží. 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 budou dále dotčeny pozemky par. čís. 350/1, 350/5, 350/8, k.ú. Pisárky, obec
Brno. Napojení stavby na stávající technickou a dopravn?í infrastrukturu není předmětem
stavebního řízení, jelikož bylo umístěno územním rozhodnutím č. 290 sč.j.
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MCBS/2018/0107246/ŠKAR ze dne 20.6.2018, které nabylo právní moci dne 25.7.2018, a dále
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavba je situována jako
samostatně stojící a tvoří jeden dilatační celek. Nadzemní části představu?jf 2 samostatné budovy
obdélníkových půdorysů 36 x 16 m (SO 02) a 26 x 16 m (SO 03), které jsou vzájemně vůči sobě
pootočené a mají společné podzemní podlaží (SO Ol) s celkovou délkou 73 m a šířkou křídel 22
m. Stavebně jsou domy navíženy jako stěnový nosný systém v kombinaci se skeletem. Využití
novostavby dvou budov na společné podnoži podzeínního podlaží bude pro zdravotnictví. Obě
budovy mají 5 nadzemních podlaží - vdomě A (SO 02) jsou nebytové jednotky ve 4
nadzemních podlažích a v 5. nadzemním podlaží 2 bytové jednotky, v domě B (SO 03) jsou
pouze nebytové jednotky. V 1. podzemním podlaží (dále jen PP) a v 1. nadzeínnfm podlaží (dále
jen NP) je navrženo 52 parkovacích stání a na terénu 13 parkovacích stání. Dopravní napojení
bude zúčelové komunikace, ve vlastnictví Masarykovy univerzity, ulice Vinařská a pěší
propojení do ulice Hlinky. Přípojky na inženýrské sftě jsou řešeny v ulici Vinařská.
Stavba se člení dle předložené projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení na tyto
stavební a inženýrské objekty:
Stavební objekty:
so oi
Společné podzemní podlaží (parkování)
SO 02

Dům A

SO 03

Dům B

Doprava a zpevněné plochy
SOO4.1 Rampa,vjezddogaráže
SO 04.2 Pochozí a pojížděné plochy
SO 04.3 Venkovnf parkování
SO 04.4 Stávající chodník - napojení z ulice Hlinky
SO 05
Sadové úpravy
SO 05.1 0plocení
SO 06
Betonový objekt pro popelnice a přípojková skříň elektro
SOO7
Nový chodník pro potřeby Masarykovy utžverzity - samostatný projekt
SO 04

Inženýrské objekty:
IOOI
Přípojka elektro
IO 02
Přípojka plynu
IO 03
Přípojka vody
IO 04
Přípoj ka j ednotné kanalizace
10 04.1 Retenční nádrž - povoluje speciální stavební úřad MMB OVLHZ
IO 04.2 Nádrž dešt'ové vody
IO 05
Výměna kabelových polí a stožárů VO.

Základní identifikační údaje o stavbě:
Zastavěnáplochastavby 1687m2
Počet nebytových jednotek 44
Počet bytových jednotek 2
Počet parkovacích stání 65
5 nadzemních
Počet podlaží
1 podzemnf
Výška
16,00 m od * O (podlaha 1. NP), tj. od terénu 16,00 až 18,60 m
Hloubka
(od * O) podlaha 1. PP -3,10 m, základy -4,10 m, založenf šachty
výtahu -5,50 m, dešt'ová nádrž -5,50 m.
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Pro provedem stavby se stanoví t,vto podinínky:
1. Stavba bude provedena v souladri s předloženou projektovou dokumentacf ze zářf 2018 a

aritorizovanou panem Ing. arch. Davidem Průšori, CKA 03438, která byla ověřena stavebním
úřadem.

2. Stavba b?ide prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelen"i stavby).
3. Před zah4iením stavebních l:+rací oznamte stavebnímu úřadu termín zah4iení stavby, název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby stavebník ?imístí na viditelném rnístě ri vstupu na staveniště štftek o
povolení stavby ,,STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončenf stavby.
5. Během stavby dodržte volný průjezd pro požáriií, saiiitní a pohotovostní vozidla. Podzemiií
hydranty iiesmí být zastavovány i'nateriálem, zabezpečte možnost plynulého odvozri odpadků.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, technických
zařfzenf a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob iiepatřících ke stavbě.
6. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákoii č. 258/2000 sb., o ochraně veřejnél'io
zdraví, v platném znění - díl 6 ust. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/201 l sb., o ochraně veřejného
zdraví před nepříznivými účinky hluk?i a vibrací.
7. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které ma.jí takové vlastnosti, aby
po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, oclirana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření požadovaných
vlastností použitých výrobků je stavebmk povinen předložit nejpozději k závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.
8. Při stavebnfcli pracfch je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližšfch
pozadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištícli s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hlo?ibky a nařízenf vlády č. 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

9. Bude dodržena podmfnka závazného stanoviska Statutárního města Brna, Městské části

Brno-střed, Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů 'Úřadu městské části,
Dominikánská 21, 601 69 Brno ze dne 13.9.2017:
- Každá změna proti schválené dokumentaci stavby rmisí být neodkladně projednána.
10. Budori dodrženy podi'nínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Jihomoravského 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 rižívání b?idori stavebníkem na KHS Jmk předloženy
výsledky měření hluku, které budou dokladovat, že za maximálního provozního výkonu všech
zdro?jů hlukri vobjektu ,Hipokrates" (VZT, stacioi"iární zdroje, doprava, atd.) je
vnejexponovanějších chráněných vnitřních prostorech stavby a chráněných venkovních
prostorech stavby zajištěno nepřekročenf hygienických limitů hluku pro denní a nočnf dobu
stanovených v nařízenf vlády č. 272/201 1 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlriku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisíůi.
- Pro vodovodní přfpojky budou použity výrobky splňující požadavky § 3 vylilášky č. 409/2005
sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úprav?i

vody, ve znění pozdějších předpisů. Doklady použitých výrobkťi o splnění těchto požadavků
budo?i před uvedením stavby do iižívání předloženy KHS Jmk k poso?izení.
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- Před uvedením stavby do trvalého už.ívání bude proveden laboratorní rozbor pitné vody
zpředmětné stavby (voda vytékajícf zkohoutku rirčeného kodběru pro lidskou potřebri)
v rozsahu kráceného rozbor?i, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné
vody, ve znění' pozdějších předpisů. Odběr vzorků pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude
zajištěna u držitele osvědčení o ala'editaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a u držitele
aritorizace. Výsledky rozborů vody budou před uvedením stavby do uzívání předloženy KHS
Jmk k posouzení.

11. Budou dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu iněsta Brna, Odboru životního
prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 31.10.20l8 č.j. MMB/0398097/2018/AK:
- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzdušf, v platném zněnf:
Kprojektu bylo vydái'io ve si'nyslu § 11 odst. 3 zákona č,. 201/2012 sb., o ochraně
ovzdriší, v platném znění, souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0420220/2018/MIDA
ze dne 18. 10.2018, jehož podmfiiky je nutiié respektovat.
- zhlediska odpadového liospodářství a liydrogeologie dle zákona č. 185/21001 sb., o
odpadecli, v platném znění:
K projektri bylo vydáno ve smyslu § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech,
v platiiéi'n znění, souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0418191/2018/Blak ze dne
17. 10.2018, jeliož podmínky je mitiié respektovat.
- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 sb., o ochraiiě přírody a
krajiny, v platném znění a z lilediska oclirany a tvorby zeleně:

@ Při realizaci stavby je mitné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie

;egetačních úprav-v krajině - roThtliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich
zakládání.

Realizace sadových úprav musí být provedena odbornou zahradnickou firmou k termínu
závěrečné prohlídky stavby před vydánfm kolaudačnílio souhlasri.
Následná údržba nově vyb?idované zeleně rmisí být investorein zajištěna tak, aby nedošlo
k její deyastaci a případnému úhynu rostlinného materiálu.

12. Budou dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu měst Brna, Odboru investičního,
Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 24. 10.2018 č.j. MMB/0384035/2018:

- Při prí?jednávání a provádění stavby bridou dodržena ustanovení vyhlášky statritárního města
Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových pracf na veřejných prostranstvích ve městě Brně.
- Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimnfm období, tj. od 1.12.
kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku.
- Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazeiiými v harmonogramu:
Optická trasa Faster CZ Květná-Vinařská, investor Faster CZ spol. s r.o.
Bytový důi'n Vinařská p.č. 342/2, 342/3, 342/4, 342/10, k.ú. Pisárky, investor FRAMA,
«»

s.r.o..
*

Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro
výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájeiiíin užívání
veřejného prostranství.

Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření
skutečného provedení stavby.

Budou splněny podmfnky provozovatele vodohospodářské infrastruktriry společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 15.lO.20l8 č.j. 721/021342/2018/IR5.
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13. Bude dodržena podmínka vyjádření společnosti Brněnské koniunikace a.s., Renneská
třída 787/la, 639 00 Brno ze dne 15. 11 .2018 zn. 3100-Nov-612/18:
- Přepravní trasa staveništní dopravy bude vedena po ulicích městskélio ol=,ruhu na ul. Hlinky,
Lipová, Vinařská a zpět.
14. Budou dodrženy podmínky pro příprav?i, vytýčení a realizaci stavby rivedené ve vyjádřeních
vlastníkči či spi-ávců technické infrastruktury:
- společnosti GasNet, s.r.o., zasto?ipené společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602
00 Brno ze dne 9. 10.2018 zii. 500l797433,

- společnosti E.ON Distribuce, a.s., zastoupené společnostf E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice ze dne I1.10.2018 zn. T6779-16281790,
- společnosti Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Briio ze dne 10.12.2018 zn.
5800/Min/261/18,

- společnosti Česká telekomrinikační iiifrastruktrira a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Pralia ze dne
7.lO.20l8 č.j. 732485/18,

- společnostÍ České Radiokomunikace 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 deiiík.
16. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.l2.2021.
17. Stavebník je povinen v soulad?i s ust. 8, 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou č. 4
části B přílohy č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 sb., o podrobnějšf úpravě úzei'nního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádri, y platném znění. Fáze výstavby podle plámi kontrolních
prohlfdek jsou:
- po odtěžení stavební jámy
- po dokončení hrubé stavby
- po celkovéi'n dokončení stavby.
18. Stavbu ?ze užívat podle ust. § 119 stavebnffio zákona na základě kola?idačnTho souhlasu. Po
dokončení stavby a splnění podmínek stavebního povolení požádá stavebník o kola?idační
souhlas v souladu s ust. § 122 stavebního zákona na příslušiiém formuláři. Stavebník zajistí, aby
byly před započetím užívánf stavby provedeny a vyliodnoceny zko?išky a i'něření předepsané
zvláštními právními předpisy.

Účastnfl«.em řízení stanoveným podle rist. § 109 stavebního zákona, vymezeným si so?iladri s ?ist.
§ 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád),

je: společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/ 126, 603 00 Brno, IČ: 29229'Í82 1 .

Odůvodnění

Stavebnf úřad obdržel dne 1l.12.2018 žádost stavebnfka, kterým je společnost HLINKY

ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/126, 603 00 Briio, IČ: 29229821, zastoupená n'a základě plné moci
o stavební povolenf iia
stavbu s iiázvei'n: ,,Novostavba domri Hipokrates v Brně" s dotčeníi'n pozemků par. čfs. 295, 296,
299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno. Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební
řízení. K žádosti byla připojena projektová dok?imentace pro stavební řízení ze září 2018 a

autorizovaná panei'n Ing. a;cl;. Davidein Prťišori, ČKA 03438.
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Dokladovou část dokumentace tvoří následujícť podklady:
- závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů:
* závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany obyvatelstva, tj. Statutárního města Brna,

Městské části Brno-střed, Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů Úřadu městské
@

části, Dominikánská 2, 601 69 Brno ze dne 13.9.20l7 č.j. MCBS/201 7/0150905/ZRUL
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského k?raje se sídlem v Brně,
Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 23.11.2018 č.j. KHSJM 61565/201 8/BM/HZZ
závazné stanovisko Hasičského záchranného sbor?i Jihomoravského kraje, Oddělenf

stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno ze dne 25. 10.2018 Ev.č.: HSBM-73-11976/1-OPST-2018
*

vyjádření Státního úřadri Inspekce práce, Oblastního inspektorát?i práce pro
Jihomoravský a Zlfiiský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno ze dne 27.9.2018 č.j.
28132/9.42/18-2

*

*

@

*

*

*

stanovisko Magistrátri i'něsta Brna, Odboru životního prostředí, Kounicova 67, 601 67
Brno ze dne 31.lO.2018 č.j. MMB/0398097/2018/AK
závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Korinicova 67,
601 67 Brno ze dne 17.10.20l8 č.j. MMB/0418191/201 8/Blak
závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Ko?inicova 67,
601 67 Brno ze dne 18. 10.2018 č.j. MMB/0420220/2018/MIDA
vyjádření Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářstvf a zemědělství,
Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 23. 10.2018 č.j. MMB/0413774/2018
závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče, Malinovského nám.
3, 601 67 Brno ze dne 15.lO.20l7 č.j. MMB/0383654/2018/SZ/zs

vyjádřenf Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Odboru životnfho prostředí,
Dominikánská 2, 601 69 Brno ze dne 23.10.2018 č.j. MCBS/2018/0180679/PRUJ
rozhodrmtí o povolenf k nakládání s povrchovými vodami k jejich ak?imrilaci a stavební
povolení pro retenční nádrž vydané Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesního
hospodářství a zei'nědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 21.ll.20l8 č.j.
MMB/0463040/2018 s nabytím právní moci dne 15.12.2018
opravné rozhodnutí Magistrátu města Brna, Odbor?i vodního a lesního hospodářství a
zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 5.l2.2018 č.j. MMB/0487702/2018
s nabytím právní moci dne 28.12.2018,

- vyjádření vlastrí7«ů či správcu dopravní a teclmické infrastruktury:
Magistrátri města Brna, Odbor?i investičního, Korinicova 67, 601 67 Brno ze dne
24.10.2018 č.j. MMB/0384035/2018
společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno ze dne
*

*

15.1l.20l8 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. 5001797433

*

*

společnosti E.ON Distribuce, a.s. zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Bridějovice ze dne 1l.10.20l8 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/IIí-R'

*

společnosti Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno ze dne lO.l2.2018 zn.
5800/Min/261/18

*

společnosti Česká telekon-iunikační infrastrukt?ira a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze
dne 7.10.2018 č.j. 732485/18

*

společnosti České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha ze dne
1.10.20l8 zn. UPTS/OS/202906/2018

*

Masarykovy univerzity, Ústavri výpočetní techniky, Botanická 554/68a, 602 00 Brno ze
dne 9. 10.2018 č.j. MU-IS/ 1 23724/20 18/765736/ÚVT- l/3 158
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společnosti Faster CZ spol. s r.o., Jarnf 44g, 614 00 Brno ze dne 1. 11.2018,

- smlor.tvy:
smlouva o právu kprovedení stavby uzavřená mezi Masarykovou univerzitou a
společností HLINKY ESTATE, s.r.o. ze dne 3.4.2018
smlouva o připojení kdistrib?iční so?istavě uzavřená mezi společností HLINKY
*

ESTATE, s.r.-o. -a společnostf E.ON Distribuce, a.s. zastoupené společností E.ON Česká
republika, s.r.o. dne 22. 11.2018,
- ostatní potiklacly.'
průkaz energetické náročnosti b?idovy vypracovaný panem Ing. Radovanem Kohútem
v říjmi 2018
Hluková studie vypracovaná společností KOMPRAH, s.r.o. dne 9. 10.2018.
*

*

Jelikož žádost poskytovala dostatečné podklady pro poso?izení žádosti, stavebnf úřad dne
lO.1.2019 oziiái'nil zahájenf stavebního řízení pod č.j. MCBS/2019/0005475/SANL iia stavbu
s názvem: ,,Novostavba dorrui Hipokrates v Briiě" s dotčením pozemků par. čís. 295, 296, 299/6,
300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno všem známým účastm'ků řízenf a dotčeným orgánům. Současně
stavební úřad poskytl účastníkůin řízení a dotčeiiým orgánům lhťitu pro riplatnění náinitek, příp.
důkazů, a závazných stanovisek, a to do 10 dnů od doručení oznámení. V průběl'i?i stavebního
řízení nebyly vzneseny žádiié náinitky, popřípadě dťikazy účastníků řízení ani další závazná
stanoviska dotčených orgánů, mimo ta citovaná ve shora rivedeném text?i.
Okruh účastníků řízenf byl stanoven v souladri s ?ist. § 109 stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníkči řízeiií stavební úřad dospěl k závěru, že v daném přfpadě toto právní postavení
přfsluší:
- podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona stavebníkovi a současně vlastníkovi navrženou
stavbou dotčenýcli pozemků par. čfs. 295, 296, 299/6, 300/5, i-.ú. Pisárky, obec Brno, kterým je
společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., Hlinky 49/126, 603 00 Brno,
- podle ?ist. § 109 písm. e) stavebního zákona vlasmíkovi sousedního pozemku nebo stavby na
něm, mie-li být jelio vlastnické právo pi-ováděním stavby příino dotčeno, tj. vlastnfl" pozemků
par. čís. 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno - Masarykova riniverzita,
Žero tínovo iiáměstí 617/9, 602 00 Brno; spoluvlastnfl«ům pozemk?i par. čís. 289, k.ú. Pisárky,
obec Brno 602 00 Brno,
760 0l Zlín, p
64 08 Blažovice,
603 00 Brno; spoluvlastníci pozemku par. čís. 297 k.ú.
Pisárky, obec Brno a stavby s č.p. 53 a pozemk?i par. čís. 299/8, k.ú. Pisárky, obec Brno - p
664 49 0stopovice, p
621
00 Brno,
621 00 Brno; vlastník pozemku par. čís. 300/4,
k.ú. Pisárky, obec Briio a stavba s č.p. 52 iia něm a pozemkri par. čías. 299/7, k.ú. Pisárky, obec
Brno - p
664 31 Lelekovice; spoluvlastníci
pozemk?i par. čís. 305/3, k.ú. Pisárky, obec Brno a stavby s č.p. 526 na něi-i"i a pozemků par. čís.
310/4, 305/1, k.ú. Pisárky, obec Brno 615 00 Brno a
603 00 Brno,
- podle ust. § 109 písm. f) stavebiiího zákona tomu, kdo má k sousednííw pozeínku nebo stavbě
na něin právo odpovídající věcnéinu břemenu, mí>fie-li být toto právo prováděním stavby příino

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 repriblika, s.r.o., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 0l České Budějovice, společnost GasNet, s.r.o. zastoupená společností
GridServices, s.r.o., Plynáreiiská 499/1, 602 00 Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční,
Kounicova 949/67, 601 67 Brno a dále Brněnské korminikace a.s., Renneská třfda 787/ la, 639 00
Brno.
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Podle ust. § 4 odst. 2 stavebnfho zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se stanovisky

dotčených orgánů. Podmínky stanovené ve stanoviscích dotčenýcb orgánů byly zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutí.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanoveiié vyhláškou č. 268/2009 sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 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.l Regulativy pro uspořádání
území, je stavba navržena ve stavební stabilizované funkční ploše pro veřejnou vybavenost
s podrobnějšfm účelem využití v ploše zdravotnictví 02.
Plocha stavebnf je definována jako část území převá:žiiě zastavěná nebo určená k zastavění
objekty, pro ktero?i je míra využití území a přípustnost umístění objektči určitého druhu
vyjádřeiia v regulačních podmínkách pro plochy stayební.
Plocha stabilizovaná je dílčí část území, ve kterém se stáva?jící účel ani intenzita využití nebude
zásadně měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za
dodržení charakteru zástavby a indexu podlažnf plochy - IPP, zástavba proluk a dostavba uvnitř
stávajících areálči.

Plocha pro veřejnou vybavenost je určena výliradně pro ?imístěnf staveb a zařízení, které slouží
veřejné potřebě v uvedených funkcích.
Míra stavebníl'io vy?ižití pozemků v plochách pro veřejnou vybavenost není stanovena.
Limity využití úzerní vyplývající ze zvláštních právnfch 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 pozei'nku při ul. Vinařské. Stavebnf pozemek svými
vlastnostmi, zejména velikostí, pololíori, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje umístit
navrhovanou stavbu. Na druhé straně ulice Viiiařské se nacházf areál Masarykovy univerzity
s ekonomicko správní fakultou a přilehlýini budoyaíni kolejí. Navrhovaná zástavba svou výškou
nepřevyšuje výškubudov Masarykovy univerzity. Navrhované domy jsou navíženy jako
pětipodlažní z uličního pohledu z ulice Vinařské. Svažitost terénu umožňuje navrženf jednoho

společného podzemního podlaží, které sloužf k parkování a také jako technické zázemí domů.
V blfzkosti navrhované stavby se nacházf rodinný dům o třech nadzemnfch podlažfch a ve
svažitém terénu směrem k rilici Hlinky se ve svahu nachází dva objekty občanské vybavenosti.
Stavba je členěna iia objekt podzemní a dva objekty nadzemní. Jeden nadzemní objekt je navržen
podél ulice Viiiařské a druliý nadzemní objekt je pootočen tak, aby i-nezi navrženými hmotami
vznikaly průhledy, a aby navržená stavba pčisobila vzd?išně. Koncepčně jsou do elementární
bmoty každého kvádru vepsány jednotlivé buňky provozů vytaženíi'n nebo zasunutíín v dílčím
podlaží. Tyto hmoty se různě střídají a překxýva5í, vznikají tak terasy a lodžie. Jednotlivé buňky
jsou nestejné velikosti, tudíž je celek růziiorodý a prolamování hmot je pestřejšf. I přes zdánlivou
dynamiku je zachována kompaktnost obou hmot.
Stavební úřad na základě výše uvedeného posouzení konstatuje, že navržená stavba svým
objemem, architektonickýi'n řešením nenaruší charakter okolní zástavby, nenaruší
architektonické a ?irbanistické hodnoty v území, je v so?ilad?i se záměry územního plánování

v dotčeném území, se schváleným ÚPmB, a proto j-e přípustná.
Stavebnf úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanori žádost a přiložené podklady.

Žádost projednal s účastníky řízenf i dotčenýi'ni orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nebudou
ohroženy 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 rozliodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokrid stavební povolenf nenabude právní i'noci. 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 účastnfci řízení podle rist. § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho dorričení k Odbor?i územního a stavebního řízení Magistrátu

města Brna, Malinovského iiáměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvfm Úřadu
městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Doininikánská 2, pracoviště Měi'uanská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvíi'n veřejné datové sftě do datové schránky.
Lhťita pro podání odvolání začíná běžet dnem násled?ijícím po dor?ičení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít
náležitosti podle rist. 8, 82 odst. 2 správního řádu a mt+sí být podáno v potřebném počt?i
stejnopisů tak, aby každý účastník obdr2el po jednoi'n a jedeii zůstal správníi'nu orgánu. Včas
podané a příp?istné odvolání proti toímito rozliodmití má podle ?ist. F3 85 odst. 1 správního řádri
odkladný účinek.

í-'ž.SJJI%,

<.",3"4jj?'S)

Ing. Ivana Hlávková
vedoucí

Stavebního úřadu

bln'lni#'

Správní poplatek byl vyměřen ve výši sazby položky č. 18 bod 1. písm. f) zákona č. 634/2004
sb., o správních poplatcícli, v platnéi'n zněiií, tj. 10 000,- Kč.

Přílohy:
Ix ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"
budou předány stavebníkovi po nabytí právní nioci tohoto rozhodnutí.

Doručí se

Účastníci í=ízení
Stavebník

l ) HLINKY ESTATE s r o Hlink 49/ 126 603 00 Brno; adresa pro dorričení na základě plné moci:

Účastníci i=ízení dle ust. § 109 odst. } písm. b) ai f) stavebiiího zákona
2) Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 61 7/9, 602 00 Brno
3)

4)
5)
6)
7)
8)
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9)
10)
1l)
12)
13) Brněnské koi'nunikace a.s., Renneská třída 787/ la, 639 00 Brno

14) Česká telekomunikační infrastr?iktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
15) České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha

16) E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Bridějovice
17) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
18) Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Na vědomí

DotčenÁ orgány

19) Hasičský zmchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
20) Krajská hygienická stanice Jihoi'noravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1 847/4, 602 00
Brno

21) Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životnfho prostředf, Žerotínovo náměsff 449/3, 601 82
Brno

22) Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Maliiiovského náměstf 624/3, 601 67 Brno
23) Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zei'nědělství, Kounicova 949/67,
601 67 Brno

24) Magistrát města Brna, Odbor životnffio prostředí, Kounicova 949/61, 601 67 Brno
25) Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kra,5 a Zlmský kra.j,
Milady Horákové 1970/3, 658 60 Brno
26) Statutární i'něsto 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 sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno
29) právní stavebního úřadu
30) oprávněná úřední osoba
31)spis

