Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0158694/KINV
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0151445/2
Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 25.09.2019
KOMFORT, a.s.
Křenová 478/72
602 00 Brno
Poskytnutí informací k žádosti ze dne 12.09.2019
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 12.09.2019 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.
Ve své žádosti jste požadovali: „sdělení, zda a případně kým bylo požádáno o změnu stavby před
dokončením pro stavbu s názvem „Polyfunkční dům Mlýnská, novostavba víceúčelového domu,
Mlýnská 69, pozemek par. č. 280, 377/4, 377/2, k.ú. Trnitá, obec Brno“, povolenou Společným
rozhodnutím
ÚMČ
Brno-střed,
Stavebním
úřadem
dne
1.11.2016,
č. j. MCBS/2016/0176317/POKN, sp. zn. 3200/MCBS/2015/0146914. V případě, že bylo
na základě případné žádosti o změnu stavby před dokončením k výše uvedené stavbě vydáno
rozhodnutí, žádáme o zaslání jeho kopie vč. vyznačení právní moci. Zároveň žádáme o zaslání
kopie kolaudačního rozhodnutí vč. vyznačení právní moci k výše uvedené stavbě.“
K Vaší žádosti sdělujeme, že žadatelem o změnu stavby před dokončením byla společnost
T. E. Development Group s.r.o., IČO: 034 96 147, Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha. V příloze
zasíláme rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze dne 23.02.2018,
č. j. MCBS/2018/0034284/KOTM. Jako žadatel dále vystupuje společnost Milhome s.r.o.,
IČO: 05710219, Ostrovačická 714/31, 641 00 Brno. K tomu v příloze zasíláme rozhodnutí o změně
stavby před dokončením zápisem do stavebního deníku, tj. ústně vyhlášené rozhodnutí, které se
oznámí zápisem do stavebního deníku.
K Vaší
žádosti
rovněž
připojujeme
č. j. MCBS/2018/0186295/KOTM.

kolaudační

souhlas

ze

dne

31.10.2018,

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:
 rozhodnutí, č.j. MCBS/2018/0034284/KOTM (5 stran)
 rozhodnutí o změně stavby před dokončením zápisem do stavebního deníku ze dne
29.08.2018 a 08.10.2018 (3 strany)
 kolaudační souhlas, č.j. MCBS/2018/0186295/KOTM (3 strany)
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Domiiiikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: IS"íěnínská 4, 601 92 Brno
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úřaij měsíské č;'is!i níé5ía L"Nlai

Číslo jedi'iací:

MCBS/2018/0186295/KOTM

K liodání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/ůO18/Ol7185a;'
3a;'00/MCBS/";'018/017]S52

Brooslíí?;cl
Síavební «iřaď

Dominikánská 2, 601 69 8RriO

pr,acovi,'=M:, M,ěp,ínska,,4{1,1, ,I.

Iíig. Michal Kotyza. tel.: 542 526 zl i4
Brno 3 .1 . l(). 7018

Milhome s.r.o , IČO 05710219, Ostí'ovačická 714/3] , 641 00 Bri'io
Kolcuidační souhlas pi'o stavbu iiazvanou: ,,Polyfcn'tkětií dům Mlýriská, novostavba
víceúčelového domu, Mlýnská 69, pozemek par. ě. 280, 377/4, 377/2, k. ú. Trnitá, obec
Brno"

KOLAUDAČNÍ SOtJHLAS
M

Úřad inč:tské čás?i m'ssta Bina, Brnosu'ed, Stavel'.»ní úřad (dále jeii stavební úřad), příshíšr.ý
p@d,Oí2 uSt. § ], 3. oC"!;Ť. ! i)íSÍll. C) 7.ákOlla č.. I 83/:2()ó6 sb., O úZenl.llíln plállOVállí a Sí:aVebllílll řá(!(l

(staveť»ní zakon). v )ilati"iéir'í znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 08.10.2018 žádost

stavebníka, klerým ?ie společiiosí Milht+me s.r.o., IČO 05710219, Ostrovačická '! 14/31, 641 00

Brno, zastotH.:ieiiého iqa základě plné n"+eci
:3 {')Klá{IÍ kOlaudaíŽillllO SOtilll21Stl plO SL2i}1.)u naZVallOu: ,,POty/ftulkČllÍ CÍlolill
Mlýi"iská, iiovostavba sríceúcelovél'ro doimi, Mlýiiská 69, pozemek par. č. 280, 31114, 3 77/2, k
i3 Tinitá? rsher )'):n(l": podanoii sr soííladí?í s ust. E:r 122 oďqt. 1 síavcbního zákoiia
Pro přeďi'iqčiiiou shav'ou bylo vyctáno spotečné reziíodnulí č.j. MCBS/2016/0176317/KOTM .ae
dne 01.11 2016 I:právní moc í:lnc 08 12.20]6), rozhodtrutí o povolení změny stavby přeci jejíín
ďokoiičeníin č.j. ívíCBS/20l8í'0034284/KOTM ze dne 23.02.20l8 (právní moc dctoic 21 .03.201 8,í,
roz.hodnutí o povcilen?í změny stavby před jejíní dokoiičení+ri zápisem do stavebnflío deníku ze
dne 29.08.90l8 21 rozhodmití o povoleni' změii2,í stavby před je?jíin dokončením zápise+n Clo
stavebriílio c}ei'iíkb ze dne 08. í?).20 18

Stavebni' úřaci l)(1 přezkoumání žádosti o siyclánr kolaudačního socililasu pi'o výšc ?ivcdct'íou
stavbu a na základě výsledkči závčiečné kontrolní pn»lilíclky stavby srydáv6. podlc ust % 122
odst. 3 stave:»ního zákoiia stavabníkovi, kí?erýin .ie
i"ííiiyioi+ie s.t'.o.. ICO 057 i021g. Osti'ov;?tčická 714/31, 641 00 Bnic+
k o l a u d a č ií í s o u h l a s

l)lO S(clVbl.l IlaZVall('íu

,,I)olyfunkčiií ďůin Miýnská, novostavba soíceíičclového donm, Mlýnská 69, liozemek paía. č.
280, 377/4, 377í'2, k. ú. Tiriitú, obec Brno".

C.3. k'íCBS/20lS/OIS6295/KOTk'[

S[l.=

Stavba obsalurje.'

Jedná se o novostavbu polyf?inkčního domu s jedníin podzeinním a pěti i'+adzeinními podlaží+ni
na ulici Mlýnská, i'ia pozeíncích par. č. 280, 31114, :31l/2, k.ú. Trnitá, obec Brno. Pčidorys
objekm je obdélníkového tvar?i se skoseným nárožím siněrem do cilice, se třemi předstuphijícími
podlažííni (2.NP až 4.NP) a ?jední+n ustupí?í?jí'cím podlažím (5 NP). Stavba je při severní a zápaďní
straně uínístěna na hranici pozemkčí se sousedníini neínovitostmi, jihovýchodní část stavby v
I.PP až 1.NP je částečne ustoupena od l+ranice pozemku, průi'itěty vnějšího líce obvodovýcl'i
konstrukcí ve 2.NP až 4.NP kopírují hranici pozeml<u parc. č. 280, k. ú. Trnitá, obec Bino.
Střeclta je řešena jako ploclíá, částečně pochozí, částečiiě jako zelená střecha, celková výška
stavby je 25,680 Il]. Objekt bhide slo?ižit částečně pro komerční účely (2 prodejní jed+iotky
nepotravinářského cliarakteru), přecliodné ?ibytování (6 ribytovacích jednotek) a pro bydlerí (8
byíoi), v podzei'nníin podlaží jsori iiavrženy provozní místnosti. Vrámci novostavby
polyfhinkční'ho objekti.i došlo iovněž. k vybudování nové přípojky jednotné kaíializace, vodovodu,

teplovodu a slabopro?idu. V soulad?i s Regulačním plánem Křenová  Masná  trat' ČD není
zajištěiio parkování na vlastiiím pozeinku, ale je řešeno kapacitou veí'ejného parkoviště za
aieáleín KHS JmK.

Objekt je založen na železobetonovýcli pilotách a zál<ladové desce. Svislé i vodorovné konstrukce
objektu jso?i železobetonové. Konstrukce sclíodiště je železobetonová monolitická.
V 1 .PP objektu v místnosti č. 0.07 se iiacííází rctenční nádrž. o objemu 3,8 Ill"
Zastavěná plocha je 277 m=.
Podlahosiá plocl'ia budovy je 1326 nl=.
O'oestavěný prostor b?idovy je 6815 nl"'.
Obytná plocha je 330 1ll=.
Užitková plochaje 422 m2.
Dispoziční řešení objektu.'

1.PP  tecliiiické zázemí, úklidová rnístnost s výlevkou a sklep>i,

l .NP  2x koinerční prostor (prodejrrí jednotka nepotravinářského charakteru) se zázerním (WC
s předsíní a umyvadleni a úklidová místnost s výlevko?i), 2x místnost na odpady a společi'ié

prostory domu (cliodby, schoďiště a výtahy),

2.NP  2x bytová jediiotka 24KK (zádveří, koupelna s WC. obývací pokoj skucliyňským
koutem a ložnice), 2x ubytovací jednotka pro přechodné ?ibytování  apartinán (zádveří, pokoj
s kuchyňskýin kotitein, koupclna s 'íVC a ložnice), balkoí"+y a společné prostory (scťqodiště a
výtah),

3.NP  3x bytová jednetka 2+KK (zádveří, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňskýp,í
kohitein a ložnice), ?x ?ibytovací jednotka pro přechodné ubytování  apartmán (zádveří, pokoj
s kuciiyňským koutem, keupelna S WC a íožnice), balkony a společné prostory (schodiště a
výtah),

4.NP  lx mezonetová bytová jednotka 3+KK (vst?ipiií část: zádveří, koupelna s WC, obýv;ací
poko?j s ki?icíiyňským ko?itein a ložnice; mezonet: ložnice), 3x mczone.tová ubytovací jednotka
pt'o přechodné íibytování  apaiimán (vsmpní část: zádveří, pokoj skucliyňským koutem,
koupelna s 'vVC a ložnice; mezonet: ložnice), balkony a společiié prostory (schodiště a v ýtah),
5.NP  l'x n'iezonetová byiová jednotka 2+KK (vstupní část: zádveří, koupelna s WC ;i obývací
pokoj s laichyňským kocitein; mezonet: ložnice), lx mezonetová bytová jednotka 3+KK (vs?upní
část: zádveří, koupelna s 'vVC a obývací pokoj s kuchyňským koi?itein a pokoj; mezonet: chodba
S ]]JaCOav'nOtl a lOZllíCe , [el'aS:7 a spoíeci'le" plOSfOl')' (SCllOC'llS[e žl výtalí).

V uVCGelle vect byio vydano soulilasne. závazi.ie stanovísko Magistt'att+ mesta Briia, Odbor?i

painátkové péče pod č.j. MMB/03045 15/Š/zs ze dnc 25.07.20l8, so?ihlasné závazné stanovisko

Kra,jské líygienické stanicc Jink č.?j. I(ITSJM 55]84/2018/BM/T4P ze díqe ILlO.20l8, sotihlasné

z:ívazné stanov+sko Hasičskélío záchiannélio sboi'u Jmk k ev.č HSBM7312758/lOPST

201 7/Št2/20 18 ze diie 03. 10 2018, souhlasné stanovisko Odbor?i životnílio prostředí Magistrátu

niěsta Bi'iia zápise++í CIO ptotokoli?i ze z.ávěi'ečné kontroli'í piohlídky ze ďne 30 10.2018 a

».

C.3. ?í4CHS/20 IS/I)l S6295/KOTM

S[i'. ?i

sorihlasné stanovisko Odboru vodrílio a lesního líospodái'ství a zeinéde:Iství Magistr'áthi inésta
Bri'ia zápisem do protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky ze dne 30. 10 2018.

Při z.:tvérecné konti'olní prohlídce stavby, konaiié dne 30.lO.a)018 bylo zjištěno, že stayba byla
provedena v souladu s povoleníin stavby a ovíčřenou pi'ojektovo?i dokuinentací, v souladu se
staiioyisky, závaznými stanovisky a rozhodnutíini dotčených orgánťi, vydanýini podle z.vláštiíícíí
právníck'i předpisči a jsou dodrženy obecné požadavky iia výstavbu. Dále bylo zjištěiio, že
skutečné provedení stavLíy nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život iiebo
zdraví zvířat. bezpečnost anebo životní prostředí.
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Doručí se
Stasiebník:

1. IS4ilhome s.i.o.. Ostrovačická 714/3 1, 641 00 BnlO,
)'Cfel'ellO zastíípú?je.

'

Na vědon'ií

Doručenka datové zprávy
Odesílatel:

Vypravil:

ID zprávy: 620006693

M(, Brnostřed, Dominikánská 2, 601 69 Bmo
Oddelenl
RIJU?Nstatistika,
qřdicřiít  reviz;.'
=: 
Oddě]ení realSŤru
registru RUIAN,

čJ:

320Q? 14 (Ing. Michal Kotyza)

n
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ZPĚTNÝ LŤSTEK
Uřad méstské části inésla Bí'na, Binosířed
Doinii'iikánská 2, Príicoviště: Mčninská 4
601 92 Brí'ío

MCBS/2018/Ol86295íKOTM

I(S  "Polyfiínl<č+.i dčim Mlýnská, novostavba víceúčelového doínu

37 ií) , o:y, 1,o
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MCBS/2018/0186295/KOTM
ů'lť Ťll[Kšl'%rsrsi**..



l .,'YPRAVENO DNE:
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Číslo jednací:

MCBS/2018/0034'84/KOTM

K podání:
Spisová ziiačka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/':'017/Ol995a)6

3200/MCBS/2017/0199526

Ing. Miclial Kotyza, tel.: 54a) 526 414

T.E Development Cn'oup s.r.o., IČ0 03496147, Strakonická 1 199/2d, 150 00 Pralia
Změna stavby před jejím dokončen'i'in s iiázvem: ,,Polyfunkční dům l'Vílýnská, novostavba

víceúčelového donm, Mlýnská 69, liozeinek pai. č. 280, 377/4, 377/2, k.ú. Trnitá, obec

Brno',tt

ROZHODNUTÍ
ZMF',NÁ STÁVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍA'l

Úřad městské části města Brna, Bmostřed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný

podle ust. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o úzeinním plánování a stavebníin řádu
(stavební zákon), v platném znění, projcdnai žádost stavebníka, kterým je společnost T.E.

Develo):íment Gn?+uo s.i.o.. íl'Z O O349614;, Sri'akonická l 199}2d, l 50 00 Pt'aíia. zastoupe.ného na

základě plné moci společností INVESTINŽENÝRING a.s., ICO 60l42410, Kapucíiiské náměstí

303/5, 602 00 Brno, ze dae 27 1l .7017 (doplněnou dne 25.Ot.20l8) o povolení změny sta'vby
pred JeJlni dOkOnCelllnl S náZVenl.,,' POI:y'ŤulllQClll (?luo ili l'v4Fy"IlSka, IlOVOStaVba Vlceuceiovel'lo dOniu,
Ml ýnská 69, poz:me.k pai'. č? 280, 37 7114, 31112, b.ú. Trnit;í, O'DeC Brnr»", s dotčenýir',i orgáot,a a se
známými účasti'iíky řízení.

Po přezko?iinání žádosti podle ?ist. § I11 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavebiií zákori), ve znění do 31. 12.2017 (dále jen stavební zákoii) stavební úřad
i'ozliodl ;akto: zmena stavby přecl ?jejíin dokoiičeiííin S názvem:

,,Polyfuiikční ctům Mlýnská, novostavl?ía víceúčclového don'ui, Mlýnsl«á 69, pozemek liar. č.
280, 377/4, 37712, k.ú. Trnitá, obec Brno"

se v so?iíaíju s článkein II bod 10 zákona č. 225/20 17 sb., zmena stavebního zákona 21 dalších
,,oiivisejícícií zákoni"?i a p«ídte ust. '3 115 odst. l a ust. E' 1í8 stavebního zákona
pOvoluje
stavebníkovi, kterým je

T E Developinent Group s.i'.o., íCO O:3496 l 41, S trakonická l 199/2d, 150 00 Praha.

Č..i. MCBS/2018/003.4284/KOTM

Síi. 2

Rozsab změně stavby před jejím dokoněením:

V původiiíin řešeiíí bylo t+avrženo, že 2.h'P a 3.NP bride využito pro kanceláře a 4.NP
a 5.NP bude vyuzito pro byty. V rámci zn"iěi'+y stavby před je?jím dokončením je nově
navrženo, že ve 2.NP a'ž 5.NP se budou nacházet ubytoyací jediiotky pro přechodné
ubytování (apartmány) a bytové jediiotky. V 1.PP a 1.NP se způsob využití nemení,
doj
pouze k diřešei'ií
'obnýmstavby
zn"iěb?ide
nán'i diobsahovat:
spozice posuiiem a výstavbou nových příč:e?k
Novédedispoziční
1.PP  teclinické zázei'iií, úklidová místnost s výlevko?i a sklepy,

1.NP  2x komerčiií prostoi se zázerníin (WC s předsíní a un+yvadlem a úklidová
místnost
evkou), 2x místnost na odpady a společné prostory donm (chodby,
schodiště sa výl
výtahy),
2.NP  2x bytová ?jednotka 2+KK (zádveří, kocipelna s WC+ obývací pokoj
s kuchyňskýin kouteni a ložnice), 2x ubytovací jednotka pro přechodné ubytováiií 
apartmánprostory
(zádveří,(schodiště
poko3 s kuchyňským
společné
a výtah), kouten'i, kocipelna s WC a ložnice), balkony a
3.NP  3x bytová jednotka 2+KK (zádveří, koripelna s WC, obýsrací pokoj
s kuclíyňským koutem a ložnice), lx ubytovací jednotka pro přecliodné ubytování 
apartinánprostory
(zádveří,(schodiště
pokoj s kuchyňským
společné
a výtaíi), koutem, koupelna s WC a ložnice), balkony a
4.NP  lx mezoiietová bytová jediiotka 3+KK (vstí?ipi í část: zádveří, koupeln:í s W(?',
obýv;ací pokoj s kucltyňským koiitem a ložnice; mezonet: ložnice), 3x mezoi"ietos.aá
obytovací 3ednotka l:+ro přeclíodiié ubytování l apart+i"ián (vstupxií část: zádveří, poko3
skuchyňským
koupel
na sWC a ložnice; mezonet: ložii ce), balkoiiy a
společné
prostorykoutem,
(schodiště
a výtah),
5.N})  Ix ínezoiietosíá 'oytová jednotka 2+KK (vst?ipní část: zádveří, koíipeliía s WC
a obývací poko3 s kuchyňským ko?itein; mezoiiet: ložnice), lx mezonetevá bytová
jediiotka 3+KK (o.ístupní část: zádveří, koupelna s WC a obývací pokoj s kuchyňským
koutem a pokoj
; i'riezonet: chodba s pracovnou a ložnice), terasy a společné prostoi'y
(schodiště
a výla}i).
Dojdc kc zvětšeiií přesahhi )iožárně nebezp:čt',ého prcstoiu 1l2i pozeinek parc. č. 2'78,
x.ú Trnitá, obec Briio, z původně 3,028 m na 3,198 m, ke zvětšení přesahu požárně
nebezpečného prostoru iqa pozcmek parc. č. 279. k.ú Ti'nita, cbec Brttc, z piívods'sě
3,543
1.11 í'ia 4, l / m a ke zi.íětšeiíí přesal'iri požárně nebezpečiiého prostoru i'ia pozeínek
parc. c. 28 i/'). k.ú. Trnitá, obec Bl110, Z původně 3,376 m na 3,585 in.
Nad částí půdorysu ve 4 NP a 5.NP bude provedena vestavba galerie (inazonetu).
Nosnci
?i konstnikcí galerie (mezonetu) bíicie ocelový rošt s trapézovým plechem a
nadbetonáykou.
Původně
a být fasáda
provedena
poí?ize ?zi fas:'
íc'ttiaí 5.NP.
oínítky. Ncvý i<oncel?'+t fasách,r je
dopir'
ién í)mělkeraipický
obklad
v čásai pa+tei'
a 4.NP
Koncepce nosné konstt'ukce, ktei:ou tvoŤí železobetonové SviSlé a yodorovné
koi
istíukce,
zůstanev rámci
zachována.
ohleJein íia upravené dispozice budou posuní.íty
nosné
konstt'ukce
objemu Sstavby
V ] .NP směrem do ulice Masná bude půvoďně jede+'i velký okenní otvor šířky 6,25 m
íozdělen pomocí ;železabetoriové stěn2)í šířky 1 ,42 m na dva okenní otvory 'sířky 2,3 ní.
V2rÝp%(1',
5.NP bude vzhledem k úprasre dispozice změněna poloha i ěkteiých okeiuqích
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
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pi'ovedeny bez předchozíhci povolení stavebiiíbo úřadu

(Ď.l hlCB512(:ll8ik'lCl3ůTh84/KOTr.4
a)

3.

Sli'.

Lhůía
k dokončení celé stavby včetne povolené zmešr,1,a se stanoví do 2 lei odc rlne n;»aayt<
právoí ixíaci tolíoto rozhodnutí.

Budoci splněny požadavky dotčeného orgáim uvede.né v soiihlasném závaz.iiéin stanovisku
K?rajské ?r>ígienické staiiice Jihoinoravského kiaje sc sídlein srBrně č...i. KHSJM
65967/2017}BM/HP ze dne 24.ll.20l7:

Před uvedei'iíin stavby do užívání bude prove.«lsr+o měíaení líltikti Z dopiavy pí:>
komunikacícií v okolí nosré navrženého polyfunkčiiího dornu pi'okaztijící v
nejzatíženějším chráněnéin srenkosrním a vnitřním prostoru stavby (veiikovní chráiiěný
prostor bytů vc 4. a 5. NP, vnitřní cl'iráiiěi'iý piostor ve 2. NP) nepřeka'očei"ií hygienických
limitů hluku upraveiiých nař. vl. č? 272/201 l sb., o ochraiiě zdi'aví přecf nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve zněi'ií pozdějších předpis;ů, pi'o clu'áněné venkovní a vnitřní
prostory
staveb, v dobe. deimí a nočiií. Výsledky t'něřeiií líluko budoii předloženy iia KHS
Jmk k posouzení.

Před iivedením stavby do úívání bride provedeno měření hluku z maximáliího provozu
všech zdrojů hluku (vzduchoteclii"iika, apod.) prokazující v nejzatíženějších chráněných
venkovních a viíitřiiídí prostorech stavby nepřeki'očení í'iygienických Limitů líluku
upi'aveiiýcli iiař. vL Č. 272/2011 sb., o ochiianě zdraví před nepríznivýrni účinky hluku a
vibraci, sre znění pozdějsaích 1íředpisai, pio d"iráiiěné venkoym' a íonitřní prostoi2, sLaveli.
pi'o
dobu deiiní a noční. Výsledky měření hluku budou předloženy na K}{S Jink
k posocizení.

4. Oslatní poclrnínky spolí":čnélie iozhodnulí čj. MCBS/2016/0176317}POKN z.e cine
Ol . 1 1.2C) 16, kteié iiabylo právní moci dne 08. l ) .2016, zůstávají v platíiosti.

úc,ís?iíí rí:.ení stanovei"iý pccíle rist. X, 109 stavebního zákoiia, vyniezený v souladu S

i.ísr. § 27 odo.t. l písni. a) zák. č. 500/2004 sb., správní řád, v plauiéin ziiění, je T.E Dcvelopment
Grcrup s i.o., rČ0 03A96 ld7, "trakonická 1 199/2d, 150 00 PiJaha
Odí'ivodnění

Stayební úřaů obdr'žei dne 27. 11.2017 žádost stavebníka, kterýin je společnost T.E Developínenl

Group s r.o . IČ0 03496147. Strakonická I199/2d, 150 00 Praha, ktai'eu zastupujc na z?áklaciě
'yA'uá iricici slxíle;"rxosi nÝ'vEST}?NZEN"ÝRIJNG a.s., IC:O 60742470, Kapi?icínské náměstí 303/5,
60'), 00 5111@, í) p@v()I?em Znlell)' StaVb')" pred JeJlnl (lOkOilCelllnl S náZ'vaera. ,,l)Ol}ful'ikCl]í (lLlilTh
Mlýnská, novostavba víceúčelového donm, Mlýnská 69, pozemek par. č. 280, 31l14, 377/2, k.i?i.
Trnitá, obec Brno".
Vzhledem k toin?i, že žádost byla podána dne 77.ll.2017, dokončil stavební úřad řízení si

souladu s článkem [[ bod 10 zákona č. 225/2017 sb., zména stavebiiího zákoiia a daF;ích

souvisejících zákonů.

Stavebiií úř;id předloženou žádost o povolení zmeny stavby před jejím dokončeníin přezkoanial
i. hle«iisek oavedených v cist. F: i l 1 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dospěl k záveru, že přcdložená
'žádost spolíi S příloh;íini iieíabsahuje požadoyarié nálež.itosti podle ust. 83 l 10 slavebrího zákoiia.
Vyyval rxríío v soriladu s 'ast. íS 118 odst. 3 stavebiiího zákoiia podle i?ist. Ea ll I odst. 3 stavebního
zákona sravcbníka korlstraiiěiií iiedostatků podaiié žádosti opatřenírn č.j.
MCJ3:S/2i .i 7,'i=í2 15842,íKOTM ze diie 21. 12.2017 a usneseiiím č.?j. MCBS/20 t7/02 15874/KOTM
ze íIne 2í í 2 (117 ťí'íi'::ať a.= sho+a uvedené vecí preí'ušil. St"?í?'.častíě uičil Ihůtu k odsí?í=íně:ní

nedostau'a'i pciclané .2:i:?iocti do 31.03.2018.

Porl.á ií: : zt ,i:i: ?2?,Jí.20l8 stavebník odstranil nedostatky podané žádosci uveaeré src výzve
!< <.'ap!i: č. x=( č .1. . >":.CBSi'20 l lilO2 l 5842/KOTM ze dne 21. L2.20 t7 .

Pe dc+pinč.iií stavební úřad cpětovne přezkoumal podaiio?i žádost včetně všech sťu'omážděných
pc»í'ikiadioi a následi'iě oznáinením č j. MCBS/2018/0019522/KOTM ze diie 31.Ol.20l8 podle ust
§. l l l .)(15( l :? i?ist. § 118 nclst 3 sí?aveL+ního zAkoiqa «izn;ímil účastníkčim říy.ení a clotčí:a+ýi'rí

C.1. MCBS/20i8/003428!!KOI"ňai

Slr. ..l

oigánům zal'iá?)eíií řízení o povole.ní ziněi'íy stavby přcd je?iím clokoii "eiiít'iq. SLavebiií úřac{ zái'í.ívei
ví?. sínyslií rist § ] !7' odst. 2 stavebinl"io zákoiia u)zitistil od ústního ;ednání í?s ohledáiíí l)a IníSlě
stavby. V cil:ovanéin oznáinení stavební úřad zároveň yipozor'nil í:lotčené orgány a účastiiíky
řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě dčikazy inohoci uplatiiit iiejpozději do I C) dni"i
od doručení tohoto oznáinení. Ok?i:i?ih účastniků řízení byl blíže specifikován v rozdětovriíku
OZllaalllelll.

Veškerá podání, zázn;:imy, protokoly, opatření, pi'ocesní rozliocinui:í a další úkony v předině[néiii
Ok?ruh účasiníků ioízení byl stanoven v souladu úst. § 109 stavelmího zákoiia. Při vymezovár+í
ok?rhihu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právi"ií postavení
přísluší podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona stavebníkovi, tj. T.E Developinent Gi'oup
s.r.o., IČO O3A96L47, Strakonická l 199/2d, 150 00 Pi'alía, dle § 109 písm. c) sl:avebiiílio zákoiia
vlastníku pozemku, iia kterém iná být stavba prováděna, iieníli stavebníkem, můželi být jeho
vlastiiické právo k pozei'iíku prováděníin stavby příino dotóeoo, tj. Miihoine s.r.o., Ostiovačická
714/31, 641 00 Brno a dle ust. § 109 písm. e) stavebnflto zákona vlastiiíků+n sousednícli
pozemků iiebo staveb iia nicli +nůželi být jejich vlastnické právo prováděnítn sLavby přímo
řízení jsou cl"iionologicky seřazeny a zaznamenány v seznaimi dokladči spisu.

aotčeno, tj.

TELIER N 90, spol.s r.o. ,

Bolzanova 783/68, 618 00 Brno a ť Jřad pio zastí4»ování státu vc víšcecli majetkoo.íýcii. Rašíiio've
nábřeží 390/42, 128 00 Praha.
Žádost byla dolcižeiia témito závaznými staiiovisky a vyjádřei'iíini:

souhlasné závazrié stanovisko EIhsičskcho záchr:iiiiiého sbotu Jihomoravského kraje ev.č.:
soulilasné
závazné staiiovisko Kra.iské hygienické staiiice Jihomoi'av'::kéh.o kíaje =e .:.'rdiz'irí
v Bině č?J KHSJlS4 /J5967/20 17í/B&í/IIP z.e diie 24. il.20l l ;
závazné
přípi?istné
stanovisko
Odbom
MM B/05 l')4@6/20
l 7/S/zs
zc diie 24.O
i .2018.památkové péx::c Magistrátu města Bi'na č.i.
HSBM73 ] 2758/ 1OPST20 17 ze dne 20. 1l .2017;

Záyaztaiá stanoviska a stanoviska dotčených orgániži vydaná kpředinětí'íéinu řízení byla
zkoordinováiia a podit'iíi"iky stanoveiié těinito orgány byí y zahrmity do podmínek íozhcd nutí.
Dr;k?ime.iqtaí?:c :=r:'.v'.=y splí'Sv3r: požaciavky saanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích iia stavby, v platném znění.

Padle schvaleiiébí?i r"';x.ei'imího piáiui mšst:x Brna (dále jen ÚPl'l'lB) jeho závazné části, vyhlášky

statutáirího iněsta Brna č, 2,/2(104. sr platí.:'íém zněiaií, pří!olaiy č.l Regulativy pro uspořáďáni'
území, se výše uvedená stavba nachází v iqávrhové ploše  smíšené plochy obchodu a služeb 
SO. Smíšené plochy .isou ?it'čeny převážně k ?iini'stět'í ebcliodních a výrobiqích piovozoven,
zařízení správy, hospodářství a tultur?>í, které svým provozem podstatne neruší bydlení na těchto
plochách. Níže í?ívedené iegulatiyy nclze aplikovat tak, aby výsledným využitíín ploch
smíšeiiých bylo vyi?ížití monof?iokční Siníšeiié plocby obcliodu a služeb sloriží přeyážnt' k
uinístění ohchodiiíclí a s:rvisio,ídí jíOl'OZi)Veí) ěi aďministrativy. k?eré podstatně ne+íiší bydlení.
Pokud ob3elcty v této ploše tvoří blokovcíu stt'i?íktuiu a obsahují i funkci bydlení, požacirije se
vy?ižití miniipálné částí vnitrobloku pi'ilehlýcli k bytovýin doi'ríoiin pouze pro každodei'iní
i'ekreaci zde byď!ícíclo+ obyvatel (tj. především pro zeleň a l'iříště); tímto pozadavkein se
iievyliičiij: inežnest i?i+riístěiií podzemnícl'+ garáž.í pod terénem vnitrobloku za podinínky, že
pří?iczcl tio rěchto garáz:í aqezhotší pohodci b)?«lle.ní a i"í?aclzeinní čast vnitrobloku b?ide vy?ižívána,
jak je s':'še oožado"x :,'Ill(:. i'řípusti'ié jsou administrahvní btídovy, stavby pie bydlení v rozsahu do
50 % v5o:?:i= v ".ll=:a}rí3j"l' ;='e":1:3'; ..=a stavby P[l) byíilení se přitoin považu?)í objekty, ve kteiýcli více
než l)Ol('ivj:i::1 pooraíh«ra.:,': plochy odpovíclá požadai.íkům na trvalé bydlení a je k toinuto účel?i
?irčena, ci s'.a.'S'l))Í siori,2icí k zajištěiií fuíikce bydlení (nadzemní stavby technické vybayíenosti,

garáz.c:? ;>:u'kciííišté aped ). n'íaloobchndn;i píOvOZOVllý do a,eiikosti l 500 íl'lz prodcji í plocliy.
maloobcřoclní pí'ovozevny do velikosti 3 000 Ill" piodejní plochy za předpokladu situování ve

vícepodla:ž.níi"iq objektu odpovíclající'in charakter?i úzei'm' ;?l zajištění parkování v oí?2jekthi,
provozc»v»ilr shavování a ubytovaí:í zciřízení, řemeslr+é prosiozovny. skižebny iněstské )íolicie?

č.3. A'iCBSj20 18/Cil')3428:i/KOI':'.4

Slr.5.

stavby ],)l'o správ?i a I)rO církcmí, k?ilturi'ií. sociáliií, zdi'avotnické. skolsí<é a spcirtoviií účely, vč.
střec}isek inládeže pro miinoškolní činnost a center pchyi?ovýcii aktivit a zábavní zařízení.
Navrhovaným záiněiem je polyfunkčiií dčim s budoucím způsobem využítí bydlení, obchod,
služby a ubytovací jedi'iotky PlO přechodiié ribytování (apaiímány). Plocha bytových jednotek

sicctwe sklepíoí je 489,6 Illz. Plocha koinerce a ubytovacích jediiotek pro přechodné ubytování
Qapartmány) včetně jim přiřazených sklepů je 526,8 Illn. "i3ydlení 3e navi'ženo na 48,2% fí?inkční

plochy, což splňuje. regulatis' o maximálně 5(JFo fuí"+kční ploch)i pro bydlení. Na záUadě výše
uvedenélio stavebrí úřad Ronstatuje, že předmětná stavba je v souladu se záměry územníl'io
plánováiií v dotčeném úzeiní, v souladí?í se schválei'iýin ÚPinB, a proto ?je přípustná.
Náinitky účastníka řízení i'iebyly v řízení uplatněiiy.

Stavební úřad v provedenéin stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady.

Žádost pro.iednal s účastníky řízei'ií i dotčenými orgáiiy a zjistil, ž.e uskiitečněí7iím stavby iieb?ido?i

ohroženy zá3my chráněné stavebníin zákonein, předpisy vydanýíni k jeho provedení a zvláštiqími
právními předpisy. Stavební úřad v prčíběhu řízení neshledal «M?wody, které by branily povolení
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výiokci i'ozhodinití.

Realizace změny stavby nesn"ií být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude yírávrsí moci.
Poučení

Pt'oti tonuito rozhodimtí mohou podat účastníci řízení podle ?ist. § 8 l odst. l správiiího řádi?i
odvolání do 15 ctnů ocle ďne jeho doručení k Odboru úzeinního a stavebnn'io řízení Magistrátu

města Brna, Malinovského náiněstí 3, 601 67 Brno, podái»ím učiněným prostřednictvíín ť?'Jřadrí

městské části města Brna. Bi'nostřed. Stavebiiího úřadu? Dominikánská 2, piacovište Měiií:'.ská
4, 601 92 Bl110. Rozhodiiutí ?ie oziiái'iieno účastiiíků+n ďoiučením stejiiopisi?i píseinnéhci
vybotovení do vlastiiíclq rukeu nebo prostřednictvítn veřejné datové sítě do datové scl"iránky
Lh:iía pro pociání oávolání začíná tíěže? dnein následujícím l)O doručení písemuého vyho?ovení
iozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátél'ío dne ocle dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodiiutí připraveno k vyzvední?ití iiebo cioručeno dc datové schíánky. Odvoiání imisí iníL
nále;šitosti podie úst. % 82 odst. 2 správního řádu a ínusí být podáno v potřebiiém počtu
stejnopisi:'i tak, aby každý účasmík obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podané a přípustné odvoláiií proLi tonii?ito i'ozhodni?ití mfi podle ust. '§ 85 odst. 1 spr;ívm"hc řádci

Ouíxiauxl"y uCl]lCíí.
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