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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 28.08.2019 – stavební povolení
Vážený pane architekte,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 28.08.2019 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 informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
V žádosti jste požadoval zaslání stavebního povolení pro stavbu nazvanou „Brno, Gorkého I,
Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – D.2 Komunikace“.
Stavební povolení Vám zasíláme v příloze.
Požadovanou informaci 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

Příloha:
- stavební povolení ze dne 17.08.2017, č. j. MCBS/2017/0113938/ADM (11 stran)
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
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Statutárnf město Brno, IČ0 44992785, Dominikánské náměstf 196/ l , 601 67 Brno
Stavební povolení pro stavbu nazvanou: ,,Brno, Gorkého I, Árne Nováka  rekonstrukce
kanalizace a vodovodu  D.2 Komunikace"

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části města Brna, Brnostřed, Stavební úřad (dále jen speciálnf stavební úřad),
příslušný podle ustanovení § 16 odst. l zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, (dále
jen silniční zákon) v platném zněnf, a ?istanovení čl. 30 Statutu města Brna, v souladu s § 15
odst. 1 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánovánf a stavebním řádu, v platném zněnf (dále
jen "stavební zákon"), projednal žádost stavebníka, kterým je Statutární město Brno, ICO
44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, kterého zastupují Brněnské vodárny a

kanalizace, a.s., IČ0 46347275, Pisárecká 555/la, 603 00 Brno, ze dne lO.04.2017 o stavební

povolení pro stavbu s názvem: ,,Brno, Gorkého I, Arne Nováka  rekonstrukce kanalizace a
vodovodu  D.2 Komunikace", na pozemcích par. čís. 389, 521, 280/1, 280/1 1, 420, 92, 503,
421, 72 a 505, k.ú. Veveří, obec Bíno, s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.
Pro předmětnou stavbu bylo zdejšfm stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutf dne
10.l.2017 pod č. j. MCBS/2017/0005951/PLEA, které nabylo právní moci dne 18.2.2017 a
souhlas dle § 15 stavebního zákona pod č.j. MCBS/2017/0100660/PLEA dne 15.6.2017.
Speciální stavební úřad Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrát města
Brna  vodoprávní úřad vydal rozhodnutf o povolení vodního díla pod č. j. MMB/0228990/2017
dne 5.6.20l7.

Po přezkoumánf žádosti podle ust. § 111 stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto: stavba
s názvem:

,,Brno, Gorkého I, Arne Nováka  rekonstrukce kanalizace a vodovodu  D.2 Komunikace':

na pozemcích par. čís. 389, 521, 280/1, 280/ 1l, 420, 92, 503, 421, 72 a 505, k.ú. Veveří,
obec Brno
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se podle ust. § 115 odst. l stavebního zákona v souladu s § 16 silničního zákona
povoluje
stavebníkovi, kterým je

Statutárnf město Brno, IČ0 44992785, Dominikánské náměstf 196/1, 601 67 Brno.

Druh a úěel povolované stavby:
Předmětem stavebního řízení je provedenf obnovy vozovky a chodní'ků v ulici Gorkého (v úseku
ÚvozNeveří) a vcelé délce na ul. Arne Nováka, po provedení rekonstrukce kanalizace
a vodovodu. Celková délka rekonstrukce je v ul. Gorkého 559,71 m a v ul. Arne Nováka 129,82
m. Vozovka je navržena s krytem asfaltovým, zvýšené prahy a křižovatky na vjezdech do
lokality jsou s krytem dlážděným žulovou kostkou. Obrubníky budou žulové, parkovací pruhy 
žulová kostka. Na chodnících je kombinace zámkové dlažby, žulová kostka na vjezdech a žulová
mozaika okolo zástavby.

Korminikace se nachází v lokalitě, která je zařazena a řešena jako ,,Zóna 30". Ráz ulice zůstane
zachován  oboustranné parkování (kolmé parkovací stání s přesahem na chodník a na druhé
straně podélné parkovací stání). Na ulici Gorkého je celkový počet parkovacfch stánf 174 (úsek
Veveří  Arne Nováka 50 parkovacích stánf, Arne Nováka  Jiráskova 30 parkovacfch stání a

úsek Jiráskova  Úvoz 94 parkovacfch stánf), na ulici Arne Nováka je celkový počet parkovacích
stání 42.

Součástf rekonstrukce je zrušení stávajfcfch uličních vpustí a přípojek a zřfzenf nových uličních
vpustí (celkem 62) vč. kameninových přípojek DN 150.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podíinky.'

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla
ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího
povolení speciálním stavebním úřadem.
"?
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termm zahájení stavby,
název a sídlo stavební'ho podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště
štíteko povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení
stavby.
5.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovenf vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích na výstavbu upravující požadavky na provedení stavby a
příslušné technické normy, č. 104/1997 sb., kterou se provádí zákon o pozemnfch
komunikacích ve znění pozdějších předpisů, § 1636. Budou dodržena ustanovení

platných ČSN uvedených v příloze vyhlášky. Bude dodržena vyhl. č. 398/2009 sb., o

6.

7.

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíyání staveb.
Před zahájením stavby stavebnflc zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle
vytyčovacfch výkresů vsouladu se společným územním rozhodnutím a stavebním
povolením právnickou nebo fyzicko?i osobou s příslušným oprávněním.
Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla.
Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého
odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se
bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob
nepatřících ke stavbě.

8.

V průběhu provádění stavebnfch prací dodr'zte zákon č. 258/2000 sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění  díl 6 ust. § 3036 a nařízení vlády č. 272/20 1l sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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9. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdravf a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Doklady o ověření požadovaných vlastnostf použitých výrobků je povinen stavebník
předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
10. Při stavebnfch pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližších minimálních
požadavcfch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništfch.
1l. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předem o souhlas příslušný silničnf správní orgán.
12. Po celou dobu prováděnf výkopových prací musf být zajištěna bezpečnost chodců.
13. Příjezdové trasy na staveniště včetně tonáže pouz.itých vozidel budou před vydánírn
stavebního povolenf projednány s Brněnskými komunikacemi a.s., Renneská tř. la, Brno,
tj. po ulicích městského okruhu na ul. Veverí, Gorkého, A. Nováka, Grohova, Veveří,

příp. Úvoz a bude s max. celkovou tonáží do 24t.

14. Budou zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do objektů.
15. Výkop bude po celé délce ohrazen a v noci osvětlen.
16. O zvláštní užívánf komunikace a uzavfrku komunikace požádá zhotovitel min. 30 dní

před zahájenfm pracf Úřadu městské části města Brna Brno  střed, Odbor dopravy a

majetku, oddělení dopravy.
17.Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem
projednáno, odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a

BO KŘ?P JmK, Kounicova 24, Brno, a stanoveno pffslušným silničním správním úřadem

při jednání o zvláštním užívánf komunikace.
18. Před zahájením pracf projednejte se všemi správci podzemních a povrchových zaMzenf
navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sftí, informujte je o
pravděpodobné době zahájenf pracf. Odkryjeteli zařízení, uvědomte o tom jejich
vlastnflcy či správce. Obnažené zařfzení musí být zajištěno před poškozením. Před
provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovnik kprovedení kontroly
neporušenosti dotcené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.

19. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005  Prostorové uspořádánf síatí

technického vybavenf.
20. Stavebník předá na Odbor investiční Magistrátu města Brna zaměření skutečného
provedení stavby.

21. Dodížte podmfnky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sftí nebo jejich
ochranných pásem, týkajfcích se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízení, uvedených
ve vyjádření společností:
Brněnských komunikacf a.s. zn. : 31 00MOM538/ 16 ze dne 28. 11.2016,

Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., zn. 722/025823/20l 6/EŠk ze dne 10. 10.2016,
Dopravního podniku města Brna, a.s., zn.: 12040/2016/5040 ze dne 27.lO.2016,
E.ON Servisnf, s.r.o., zn.: B694116126349 ze dne 21.7.2016,
GridService, s.r.o., zn.: 5001388354 ze dne 17.10.2016,

CETIN, a.s., č.j. 729410/16 ze dne 1l.10.20l6,
Technických sítf Brno, akciové společnosti, zn.: 5800/Min}238/16 ze dne 29. 11 .2016,
Dial Telecom, a.s., zn. BM435235 ze dne 18. 10.2016,

UPC Česká republika, s.r.o., zn. 160631/Z/CM ze dne 24.6.2016,
Teplárny Brno, a.s., zn. T1061/ 16/T740/TR ze dne 1 . 1l .2016,
MMB OI pod č.j. MMB/037891 l/2016 ze dne l 1.lO.20l6,

ze dne
Fakultní nemocnice Brno zn. 2016/135493/FNBRNO20.2.l.Bc.Šir/Ing.Ma ze

20.10.2016,
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TMobile Czech Republic, a.s., zn.: E17618/16 ze dne 21 .6.2016,

Masarykovy riniverzity č.j. MUIS/100849/2016/421116/ÚVT2/Kli,2827

ze

dne

6.10.2016,

Vysokého učenf techiiického v Brně č. j.: 353/90360 ze dne 8.11 .216,
Veřejné zeleně, p.o., zn. S/644/1932/ 16 ze dne 21.11 .2016.

22. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. č. HSBM7312564/1OPST2016 ze dne
19.lO.2016:

Při realizaci stavby musí zůstat zachovány volné příjezdové komunikace (zajištění
průjezdu pro požárnf vozidla) popř. nástupnf plochy k zajištění účinného a bezpečného
zásahu požárních jednotek při hašeírí požáru a záchranných pracích.

23. Budou splněny požadayky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Krajské
hygienické stanice jihomoravského kraje č. j. KHSJM 54067/2016/BM/HOK ze dne
17.10.20l6:

Před zahájením stavby bude předložen plán organizace výstavby a návrh takových
technologických opatření pro obdoM výstavby (použití méně hlučných technologií,
používání mobilních zástěn, organizačnf opatření  casové omezení prováděných
hlučných praí:f, vyloučení souběhu hlučných stavebních mechanizmů apod., aby bylo
zajištěno Ll stávajících chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních
prostorů stavby neprekioč.ení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory
a chráněné venkovnf prostory staveb stanovených nařízenfm vlády č. 272/2011 sb., o
ochraně zdraví před nepřfznivými účinky hluku a vibrací, ve zněnf pozdějšfch předpisů.
Ke snížení nepřfjemných hluků ze stavby zajistí zhotovitel stavby následujfcí opatření:
Zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanizmy a nákladní vozy,

Bude minimalizovat postoje stavebních mechanizínů se spuštěným motorem mimo
pracovnÍ Činnosti

Stavební práce budori probíhat pouze ve stanovené denní době (od 6,O hod a max. do
22,00 hod.)

24. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku odboru
životn'ího prostředí Magistrátu města Brna v rámci koordinačního stanoviska vydaného
MMB OÚPR pod č. j. MMB/038 1 147/2016 dne 16.11.20l6:
Při prováděnf stavebních prací a ři manipulaci se sypkými materiály byla dodržována
technická a organizační opatření k eliminaci prašnosti uvedená v kapitole B .6.1. souhrnné
technické zprávy.

Požadujeme dodržovánf platné legislativy o odpadech zák. č 185/2001 sb., o odpadech,
v platném zněnf.

Pokud dojde v souvislosti se stavebními pracemi k omezení možnosti svozu kornunálního
odpadu od občanů (Vč. svozu separovaných složek komunálmho odpadu) požadujeme
oznámení začátku a ukončení prací vč. přesného určení oblasti, kde nebude možno
dočasně svážet komunální odpad stávajícím způsobem, a to emailem.
V oznámení požadujeme uvedenf telefonického kontaktu na odpovědnou osobu.

Umístění i vývoz náhradních kontejnerů je třeba provádět vždy v součinnosti s OŽP
MMB.

Při realizaci je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy  ochrana stroíů, porostů a

ploch pro vegetaci při stavební'ch činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačnfch

úprav v krajimě  rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání.

V případě kácení dřevin mimo les je dle ust. § 8 odst. l zákona č. 114/1992 sb., o
ochraně přfrody a krajiny v platném znění a s charakteristikou dle vyhlášky 1 89/2013 sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejích kácení, ve znění pozdější změny nutné povolení
orgánu ochrany přfrody. Dle obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává

Statut města Brna je orgánem k povolování kácení dřevin příslušný Úřad městské části
města Brna.
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Realizace sadových úprav musí být provedena odbornou zahradnickou firmou k termínu
závěrečné prohlfdky stavby před vydáním kolaudačnTho souhlasu.
Následná údržba nově vybudované zeleně musf být investorem zajištěna tak, aby nedošlo
k její devastaci a případnému úhynu rostlinného materiálu.
25. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavebnf deník.
26. Stavba, stavební práce budo?i dokončeny v termínu do 31.12.2019.
27. Stavebrú je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit
stavebnfmu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlfdek stavby, který je přílohou
č. 7 přílohy č. 6 části B žádosti o vydánf společného územnffio rozhodnutí a stavebnfl"io
povoleírí vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územnfl'io rozhodování,
územního opatření a stavebnfl"io řádu, vplatném znění. Kontrolnf proh]fdky běhen
realizace stavby jsou stavebnfl<em navrženy v době pokládky živičného souvrství bez
obrusné vrstvy a následně závěrečná kontrolní prohlídka.
28. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splněnf
podmínek stavebního povolenf požádá stavebník v souladu s ust. § 122 stavebního
zákona o vydání kolaudačního sorihlas?i na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12  část
A a část B vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územnfl'io rozhodování,
územn'ího opatřenf a stavebního řádu, v platném znění.

Účastíu'kem řízení vymezeným podle ust. § 27 odst. l písm. a) zák. č. 500/2004 sb., správnf řád,
v platném znění (dále jen správní řád), z okruhu účastnfl«ů stavebního řízenf stanoveného podle

us';. § 109 stavebru'ho zákona, je Statutárnf město Brno, IČ0 44992785, Dominikánské náměstí
196/1, 601 67 Brno.

Odůvodnění

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízenf. Po přezkoumání
předložené žádosti a přiložených podkladů přezkoumal žádost a shromážděné podklady
z hledisek uvedených v ust. § 11l odst. 1 a 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a
dotčenými orgány.
Poněvadž žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzenf záměru a stavebnímu úřadu jsou
dobře známy poměry v územf, upustil v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od
ústního jednání.
Protože se jedná o řfzení s velkým počtem účastruků, tj. podle ust. § 144 odst. 1 správního řádu
řízenf s více než 30 účastníky, a jedná se o stavbu veřejně dopravní infrastruktury, oznámení o
zahájenf řfzení bylo podle ust. § 113 odst. 3 stavebního zákona doručeno stavebníkovi do
vlastních mkou a ostatnfm účastníkům řízenf veřejnou vyhláškou. Současně s vyvěšením na
úřední desce bylo oznámení o zahájení řízení zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup opatřením pod č.j. MCBS/20 l 7/0084847/JAHA dne 22.5 .2017.
Okruh účastníků řfzení byl stanoven v soulad?i s ust. § 109 stavebního zákona. Při vyrnezování

okruhu účastníků stavebního řízeírí dospěl stavebnf úřad k .závěru, že v daném případě toto

právnf postavení přísluší podle ust. § 109 písm. a) stavebníkovi, tj. Statutárnf město Brno, IČO
44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, ust. § 109 písm. b) vlastnflcovi pozemku,

na něrnž má být stavba provedena tj. ČRÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Brno, PřŘop 81 8/ 1l, 604 47 Brno a Magistrát města Brna, Odbor majetkový,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dle ust. § 109 písm. d) tomu, kdo má k pozemku, na kterém
má být stavba prováděna právo odpovídajfcf věcnému břemenu, mohouli být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena, tj. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/ la, 639 00

Brno, CETINČeská telekomunikač'rií infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, Dial
Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky
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64/151, 656 46 Brno, E.ON Servisnf, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice,
Fakultnf nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská

499/1, 602 00 Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno,

Masarykova univerzita, 'Ústav výpočetní techniky, Žerotínovo náměstf 617/9, 602 00 Brno, T
Mobile Czech Repriblic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, Technické sftě Brno, a.s.,

Barvířská 822/5, 6?)2 00 Brno, Teplárny Brno, a.s., Okružnf 828/25, 638 00 Brno, UPC Česká
republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha, Veřejná zeleň města Brna, příspěvková
organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno a Vysoké učenf technické v Brně, Antonfnská
548/1, 601 90 Brno a dle ust. § 109 písm. e) vlastnflcu sousedního pozemku nebo stavby na něm,
rnůželi být jeho vlastnické právo prováděnfm stavby přímo dotčeno, tj. Osoby s vlastnickými
nebo jinými věcnými právy k sousednfm pozemkům:
č. 1, 2/1, 4, 7, 9, 1l, 13, 14, 41, 42, 43/1, 51, 53, 64, 66, 68, 75, 76/1, 77, 78, 379, 380, 383, 384,
386, 388, 390, 391, 396, 398, 400, 410, 411, 413, 415, 417, 419, 422, 499, 501, 502, 516/1, 517,

518, 519, par. čís. 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 280/3, 280/12, 504/1, 506/17, 508/4, 509/1 v k.ú. Veveří,
obec Brno.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Brno, Veverí č.p. 63, č.p. 1, č.p. 65, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 70, č.p. 210, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 73, č.p.
75, č.p. 77, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 85, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 61, č.p. 59, č.p. 57, č.p. 55,
č.p. 53, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 54, č.p. 56, č.p. 58, č.p. 60, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2,
č.p. 62, č.p. 64, č.p. 66, č.p. 68, č.p. 14, č.p. 76, č.p. 78 a č.p. 80.
Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením
astanovisky dotčených orgánů. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a Krajská
hygienická stanice a Odbor památkové péce Magistrátu města Brna vydali souhlasná závazná
stanoviska s podrnfnkami, které jsori zahrnuty do podmínek stavebnflho povolenf. Dokumentace
stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby, v platném znění.

Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB) jeho závazné části, Vyhlášky
statutární'ho města Brna č. 2/2004, v platném znění, přílohy č. 1 Regulativy pro uspořádánf úzeínf
a podrobnější územiiě plánovací dokumentace Regulačního plánu Městské památkové rezervace
(dále jen ,,RP MPR"), Vyhlášky statutárnffio města Brna č. 28/2006, je stavba navížena
v plochách pro dopravu s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčnfm typem plochy
komunikací a prostranství místního významu. Podzemní liniové stavby technické infrastruktury
zajišt'ujícf bezprostřední obsl?ihu předmětné funkční plochy a veřejných prostranství jsou podle
uvedené verze územně plánovaíí dokumentace přípustné ve všech funkčních plochách.
Sta'vba technické infrastruktury vzhledem ke svému charakteru nenaruší architektonické a
urbanistické hodnoty v území. Stavební' úřad konstatuje, že navrhovaná stavba není v rozporu se
záměry územního plánování v dotčeném území a s jeho charakterem, splňuje požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací, a proto je přípustná.
K řízení byla uplatněna řada námitek účastníků řízenf, které speciální stavebríf úřad posoudil dle

platných zákonů a dle obecných požadavků na výstavbu. V soulad?i se správním řádem oznámil
opatřením pod č.j. MCBS/2017/Ol 15326/ADAM nařízenf ústního jednání o pokus o dosažení
dohody o námitkách mezi stavebníkem a účastníky řízení na 15.8.20l7 v 10:00 hod. na
stavebnfm úřadě.

Opatření bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 17.7.2017 a doručeno účastníkům řízení dne
2.8.2017, viz doklad o zveřejnění na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup, v souladu s ustanovením § 26 odst. l správního řádu.
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Na jednání se dostavili pouze zástupci stavebruka  Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
z čehož vyplývá, že nemohlo dojít k dohodě mezi stavebníkem a účastníky. Z jednání je pořízen
záznam, který je součástí spisového materiálu.

Námitkami, o kterých nedošlo kdohodě mezi účastnflcy řízení, se stavební úřad podrobně
zabýval a posoudil je na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popř.
rozhodnutf dotčených orgánů nebo technických norem, pokud takové námitky nepřesahují rozsah
jeho působnosti, učinil si o nich úsudek a rozhodl ve věci, vč. jejich podrobného zdůvodněnf, viz
nÍŽe.

*

Dne 19.6.2017 pod č. p. MCBS/2017/0102178 obdržel stavební úřad námitky SVJ Gorkého
9/38, Gorkého 9/38, 602 00 Brno, které zastupuje předsedkyně PhDr. Zdeňka Myšková.

Námitku  Zveřejné vyhlášky nevyplývá jakým dnem a jakým způsobem došlo kjejímu
zveřejnění, stavební úřad posoudil takto:
Písemnosti jsou umístěny na veřejnou desku a současně zveřejněny způsobem umožňující
dálkový přístup, v soriladu s ustanovením § 26 odst. 1 správního řádu a u písemnosti je vždy
uveden den vyvěšení a následně den sejmutí. Tato skutečnost je jak na internetových stránkách,
tak na úřední desce v listinné podobě a je potvrzena doložkou o zveřejnění a doručení.

Námitku  Projektová dokumentace obsah?ije úpravy a zásahy do území, které jsou nad rámec
rekonstrukce kanalizace a vodovodu a nad rámec rekonstrukce komunikace, resp. jejffio uvedení

do původního stavu, po dokončení prací na opravě kanalizace a vodovodu. Projektová
dokumentace zásadním způsobem mění stavbu komunikace a přilehlých prostranství, tfm
zasahuje do vlastnických práv účastniků, zejména v části dopravování k vlastněné nemovitosti 
nebudeli knemovité věci dopravu, dopravrrí obslužnost zajistit po svém, resp. na svém
pozemku. Stavebním záměrem se zásadně sníží pohoda bydlení a posune se význam dané
lokality jako lokality užfvané převážně kbydlení na lokalitu s jiným významem (turistické
oblasti, návštěv restaurací, noční život, zvýšená hlučnost pro bydlící atd.) a to i přes to, že počet
bytových domů, se kterými je spojena potřeba zachování přiměřené dopravní obslužnosti, je a
bude neustále stejná, stavebrtí úřad posoudil takto:

Rozsah stavby a sírko'vé uspořádáírí komunikace bylo řešeno v rámci předcházejfcí'ho územní'ho
řízenf, ve kterém již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V rámci stavebního řízení, se
řeší skladba chodnflcu, vozovky a jejich odvodněnf. Organizace dopravy je předmětem řízení
MMB OD, Kounicova 67, Brno  Opatřenfm obecné povahy: Stanovení dopravního značení,

které se vydává po předchozím vyjádření Policie ČRDI.'

V rámci stavby jsou všechny stávající vjezdy do nemovitostí zachovány a neríůže tím být
způsobeno zamezení dopravnf obsluž.nosti přiléhajfcích nemovitostí. V rámci stavebního řízenf
byla pouze ,,zlegalizována" stávajfcí dopravnf situace. Parkovánf je ve většině úseků po obou
stranách (kolmé a podélné), čírnž je dosaženo největšího možného počtu parkovacích stání při

dodržení současných platných zákonů a norem (ČSN 73 6110 a 73 6056) a šířkového uspořádání

komunikace. Řešení volnočasových aktivit a restauračních zahrádek nenf předmětem stavebního
řfzení komunikace.

Námitku  Upuštění od ústnfl"io jednání, ohledánf na rruastě resp. domčení oznámení stavebního
řízení veřejnou vyhláškou s formálnfm odkazem na počet účastniků, je v přfmém rozporu se
smyslem zákona, neznemožnit resp. neztížit účastníkům ochranu oprávněných zájmů, stavební
úřad posoudil takto:

Stavební úřad postupoval v souladu se zákonem, poněvadž žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzenf záměrri a stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území, upustil v souladu
s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání.
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Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, tj. podle ust. § 144 odst. 1 správního řádii
řízení s více než 30 účastníky, a jedná se o stavbu veřejně dopravní infrastruktury, oznámenf o
zahájení řízení bylo podle ust. § 113 odst. 3 stavebního zákona doručeno stavebníkovi do
vlastních rukori a ostatním účastnflcům řízení veřejnou vyhláškou. Současně s vyvěšením na

úřední desce bylo oznámení o zahájení řízení zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup, což je doloženo ve spise.
?  Městská část Brnostřed seznámila vroce 2016 bydlící občany městské části,
vlastnfky nemovitosti s tím, že jejím záměrem je dosáhnout v rámci vyvážení vztahu mezi
rezidenty a užitfm veřejného prostoru, zavedením rezidentního parkování. Městská část tvrdila,
že tfm usnadní za peníze rezidentů snáze parkovat a při tom nepřetěžovat vere5ný prostor auty.
Se záměrem ubrat parkovací místa a v jakém rozsahu však toto představování nijak nespojila,
byt' kproblematice rezidentnTho parkování zorganizovala veřejnou diskuzi, stavební úřad
posoudil takto:
Předmětné stavební řízení se nezabývá problematikou rezidentnffio parkování  jedná se o

opravri komunikace a chodníků po rekonstrrikci vodovodu.
Celý prostor je v současné době využívaný pouze k dopravě (převážně k parkování), prostor je
neorganizovaný a zanedbaný, není ,,přátelský" pro obyvatele ani uživatele, přestože zde jsou
atraktivní cíle (Masarykova univerzita, obchody, kavárny, vinárny, restaurace.....). Stavebními
úpravami bude podpořen obytný a pobytový charakter ulic.

Řešenf prostoru je dáno ,,Studií Ulice Gorkého a Arne Nováka, Upřesnění domovru'ho profilu':

která technické požadavky dopravy skloubila s představo?i radnice městské části Brnostřed o
dopravní a pobytové frinkci ulic Gorkého a Arne Nováka.

Úbytek parkovacích stání je dán ,,zlegalizováním" parkovacích stání. Při rekonstmkci musí být

dodrženy platné zákony a ČSN, čímn dochází k úbytku parkovacích stání oproti současnému

stavu. Parkovacf stánf musf mít normové rozměry
.ěry a tím dochází ke snfženf počtu parkovacích
stání. Parkování v současné době neodpovídáČS
ČSN a parkující řidiči nedodržují předepsané
vyhlášky a zákony.

Námitku  Účastníci byli obeslání k rukám Společenství vlastníkťi jednotek listinou s názvem
Souhlas se stavbou ze dne 3.6.20l6. V této listině je výslovně uveden rozsah prací, kterými je
výměna přípojky v rozsahu napojení na vodovodní řad po vodoměr, práce se měla týkat
rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Dál je v listině výslovně uvedeno, že pozemek dotčený
stavbou bude neprodleně po dokončenf prací uveden do původniho stavu. S tímto záměrem dali
účastnfci souhlas a oprávněně se tedy domnívali, že stavebník nemá v plánu měnit zásadně
poměry území po provedení rekonstrukcí potruM, stavebnf úřad posoudil takto:
Souhlas se stavbou nebyl dán ke stavebnímu řízenf, ale k předešlému územnímu řízení. Souhlas

byl předložen stavebníkem při ústním jednání a týká se prodloužení vodovodní přípojky, což
není předmětem stavebního řízení. Předložený souhlas je součástí spisového materiálu.
Knámitkám účastníků řfzení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízenf, se
nepřihlíží, viz. § 114, odst. 2, stavebního zákona.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady.

Žádost projednal s účastnflcy řízenf i dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
právními předpisy. Stavebnf úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavebnf povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Pouěení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ust. § 81 odst. l správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna,

Kounicova 67, 601 67 Brno podáním učiněným prostřednictví'm Úřadu městské části města Brna

Brnostřed, stavebiůo úřadu, Dominikánská 2, 601 69 Brno, pracoviště Měm'nská 4, 601 92
Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastruJkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do

vlastních rukou nebo prostřednictvfm vere:3né datové síatě do datové schránky. Lhůta pro podání

odvolání začfná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovenf rozhodnutí, nebo

nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolánf musí mít náležitosti podle
ust. § 82 odst. 2 správního řádu a rmisí být podáno v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý
účastnflc obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. V;'as podané a přípustné odvolání
proti tomuto rozhodnutí má podle ust. § 85 odst. l správního řádu odkladný účinek.

Ing. Ivana Hlávková
vedoricf

Stavebnfl"io úřadu

ů"a'f7')l'pi'5 ga (116

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úřední desce Úřadu městské ěásti města Brna, Brnostřed:

Vyvěšeno dne:

2 Á 08 20í7

11 09 2017
Sejmuto dne:

a současně zveřejněno způsobem umožňujfcím dálkový přístup,
v so?iladu s ?istanovením § 26 odst. 1 správního řádu:

2 Á 08 2017
Zveřejněno dne:

.;:'.]'eřean"!nO Zp!SOO' elríl
tÍr.'iožr'icij'icin'.

í:!ňikí.vý pý{Bi5p ..

a,".'l ."": "Í "" '). . š' ":I"':.«'l'Ť!:! ř aa L'

11 íJ!1 2017
Zveřejnění ?ikončeno dne:

Statutární město Brno,
Městská čásí Brnostřed

Oddělení podateina Úradu městské části
DomÍi'iikánská 2, 60'l 69 Bmo
332

,
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Otisk razítka a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšenf a sejmutí rozhodnutí
a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Stavebník 5e dle ust. § 8 odst. l písm. a) zákona č. 634/2004 sb., o správnfch poplatcfch,
v platném znění osvobozen od poplatku.

Přílohy pro stavebníka
lx ověřená projektová dokumentace
štftek "Stavba povolena"

Doruěí se

Stavebník  doi'učf se jednotlivě
1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, které zastupují Brněnské

vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno
Vlastnflc stavby  doiučf se jednotlivě

2. ČRÚřad p'i'o zastupování státu ve věcech majetkových, Územnf pracoviště Brno, Pří'kop
818/11, 604 41 Brno

3. Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Účastníci stavební'ho řfzení podle § 109 odst. l písm. c) a d) stavebniho zákona  doruěuje se
veřejnou vyhláškou
Brněnské komunikace a.s., Renneská třfda 787/la, 639 00 Brno

CETINČeská telekomunikační infrastrrikt?ira a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Dial Telecom, a.s., Křižflcova 237/36a, 186 00 Praha

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/ 151, 656 46 Brno

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 21'5 l/6, 370 0l České Budějovice
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

Ma;arykova ?iniverzita, Ústav výpočetní techniky, Žerotínovo náměstí 61 7/9, 602 00 Brno
TMobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/ 1, 148 00 Praha
Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., Okružnf 828/25, 638 00 Brno

UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Korinicova 101 3/16a, 602 00 Brno
Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno
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Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. l písm. e) a f) stavebního zákona  doručuje se
veřejnou vyhláškou

Osoby s vlasmickými nebo jinými věcnými právy k sousedrúm pozemkům:
st. p. 1, 2/1, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 41, 42, 43/1, 51, 53, 64, 66, 68, 75, 76/1, 71 78, 379, 380,
383, 384, 386, 388, 390, 391, 396, 398, 400, 410, 411, 413, 415, 417, 419, 422, 499, 501,
502, 516/1, 517, 518, 519, parc. č. 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 280/3, 280/12, 504/1, 506/ll 508/4,
509/1 v k.ú. Veveří, obec Brno

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Brno, Veveří č.p. 63, č.p. 1, č.p. 65, č.p. 61 č.p. 69, č.p. 70, č.p. 210, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 73,
č.p. 75, č.p. 71 č.p. 79, č.p. 81, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 85, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 61, č.p. 59, č.p. 51
č.p. 55, č.p. 53, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 54, č.p. 56, č.p. 58, č.p. 60, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 4,
č.p. 3, č.p. 2, č.p. 62, č.p. 64, č.p. 66, č.p. 68, č.p. 74, č.p. 76, č.p. 78 a č.p. 80
Na vědomí  doručí se jednotlivě
Dotčené orgány

4. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, K?rajské ředitelství, Odbor prevence,
Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
5. K?rajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova l 847/4, 602 00
rno

6. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
7. Magistrát města Brna, Odbor památkové péce, Malinovského náměstf 624/3, 601 67 Brno
8. Magistrát města Biwa, Odbor vodní'í"io a lesního hospodářstvf a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno

9. Magistrát města Brna, Odbor životnfl'io prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
10. Policie České rep?ibliky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované
pracoviště dopravnffio inženýrství Brnoměsto a Brnovenkov, Kounicova 687/24, 602 00
Brno

11. Úřad městské části města Brna Brnostřed, Odbor životního prostředí, Měnfnská 524/4, 601
92 Brno

Dále obdrží

12. ÚMČ Brnostřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno  úřední deska
13. právnik, zde
14. oprávněná úřednf osoba
15. spis

