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Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 17.04.2019 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 listiny ze stavebních řízení týkajících se výstavby bytových projektů
s názvem „Rezidence nová Plotní“ a „Bytový dům Šmeralka – rekonstrukce“
Vámi požadované informace Vám zasíláme 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:
- společné povolení, č. j. MCBS/2019/0002653/KOMA (8 stran)
- stavební povolení, č. j. MCBS/2018/0184221/VILD (10 stran)
- územní rozhodnutí č. 290, č. j. MCBS/2018/0043907/VILD (11 stran)
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Foreígiiei's.cz íiivest, s.r.o., IČO 050893 ]0. Stavebiií 29/15. 602 00 Bt'no
Společné územiií a stavebiií i'ízení pro stavb?i imzvano?i ,Rekoiisti'tikce s iiástavbo?i a přístavbou
bytovél'io donui v Bt'ně, Síavební 15, č. l). 29, l'l21 pozeink?i par. č. 114, k. ú. Ti'nitá, obec Bi-no

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
M

/

Úřad městské části iněsta Briia, Bi'i"io-střed, Stavebiií úřad (dále jen stavební úřad), přísl?iši"iý
podle ?ist. 'g 13 odst. 1 písin. c) zákona č. l 83/2006 sb., o územníin plánování a stavebiiím řádu
(stavební zákon), v platiiém zněiií (dále jeii stavební zákoii), ve společnéi"i'i územním a stavebiiím
řízení poso?iclil a ověřil ve smyslu ?ist. !S 94o stavebiiího zákona žádost ze dne 05.1l.2018

stavebníka, kterýin je Foi'eigiiers.cz Jiivest, s.r.o.. IČO 05089310, Stavebiií 29/15. 602 00 Bmo,
zastoripený iia základě pliié moci I
,
623 00 Briio, o vydáiií společiiélio povolení ii:i stavb?i s názvein: ,Rekonstr?ikce s i"íástavbohi a
přístavbou bytovél'io doinu v Bníě, Stat='ebiií 15. č. p. 29, na pozeinku par. č. 114, k. ú. Trnitá.
obec B Y{lO a iia základě tolioto poso?izení a ověření stavebiií úřad

stavebtíkovi, kterýin je:

Foi'eignei's.cz Invest, s.r.o., IČO 05089310-, Stlívební "9/ 15, 602 00 Briio
prO SfaVL)Ll S IlaZVelll.'
,,Ikekoiístríikce s i'iástavbo?i a přístavbo?i lyytového doinu v Brně':
Stavební 15, č. p. 29, na poz:ink?i par. č. 114, k. ú. Tí'nitá, obec Brno,
siyr?lásrá ve smySlu cist. " 941) odst. l stavebnílio zákoíia
společné liovolení

Členění stavLiy na ob?jekty:
SO Oí - i'ekonsti'ukce bytového clo+mi (4 iiadzemiíí a jedno liodzeínní lx+dlaží)
SO 02 - nástavba bytového í:loimi (") nová podlaží Ila místě stóvající pčicln í vestavby3
SO 03 - přístavby t'ic'ill<óiiioi

Č.j. MCBS/201')/0002653/KOMA
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Dr'+di (í účel .stavby

Stavební úpravy, nástavba a přístavba stávajícího podsklepeného bytovélio doimi na ulici
Stavební 15, Bri"io iia pozeink?i par. č. 114, k. ú. Ti-íiitá, obec Bi-no.
Umístěiií stavby iia pozemku (í popis pr'ostoi'ovélio i=ešeiií sta».oby

Nástavba v 5.NP o půdoi-ysnéi"ii roziněru 14.01 m x 16,29 in a sr 6.NP o pčidorysiiém rozii"iěru
12,3] 1l] X 16,29 m, na pozeii'ik?i par. č. 114, bude uinístěna na liranici s pozeinky par. č. ] 17 a
113 a ve vzdálenosti 4,55 m od pozemku par. č. 115, všechiiy pozeinky v k. ú. Trnitá, obec Bl-110.
Horní J'u'ana iiástavby bude ve výšce 22,89 m OCI kóty okolníl"io terénu - 0,830 in, přičemž +
0,000 m se vztah?ije k úrovni podlahy 1 .NP. Pi'ístavba balkóinoi na pravé straně objektu z poliledu
SV o pčidorysiiéin rozměm 7, 125 x'ii x 1,715 m, na pozeinku par č. 114, bude umístěiia na hraxiici
s pozemkein par. č. 113, k. ú. Trnitá, obec Bt'iio a iia levé straíie objektu z pohledíi SV o
piůidorysnéin rozměru 4,705 11] X 1,565 m iia I:raiiici s pozemkein par. č. 117, k. ú. Triiitá, obec
Brno, všecliiiy pozemky v k. ú. Trnitá, obec Brno. Podlaha balk6nu v 6.NP se nacMzí ve výšce
18,1 m, přičemž + 0,000 11] se vztahuje k úrovni pocllahy 1 .NP.

V i-ámci stavebiiích prací dojde k rozebrání částí stropnícli koiistrukcí, nosnýcli zdí a příček, a
snížeiií části podlal'i)i sr 1.PP. Nosie dojde k i'ealizaci 5.NP a 6.NP, iiosnýc)i zdí a příček, částí
stropních koiistr?ikcí, zazděiií otvorů. Dále dojde k zazdění stíívajících vstupních ocelových vrat.
Dozdívky v nosnýclí zdecb budou provedeny z CPP nebo kei'amických tvárnic. Nové obvodové
a vnitřní i-iosné zdivo bude provedeno z iehkýcl'i pórobetoiiových tvárnic. Svislý iiosiiý Systéin

b?ide doplněn o ocelosré profily, ŽB věiice a systéinové překlady. V 1.PP vzniki-iou I]Olíě sklepiií

kóje pro budoucí bytové jednotky. Toto rozdělení bude vytvořeno l:íoinocí kerainických
příčkovek. Vnitřní příčky v ostatních patrech jsori navrz.eny jako leliké příčky z SDK desek. U
stávajícícl'i stropiiícli koiistrukcí se odstraiií stávající zásyp, který bude nahrazen lelíčet'iýin
betoiiein a iiásledně IIOVOLI skladbou podlal'iy. Nové stropi'ií koi"isti-?ikce budou z ocelovýcli
stropiiích nosníkťi a profilů. Objekt b?ide zastřešeiq so?istayou plochých střech. Nová střešiíí
konstrukce nad 6.NP b?ide tvoi'ena dřevěným tráinovýin stropem. Stt'opní prťívlaky budou
zocelových profilči. Ve střešiií koiistrukci budou osazeny prostupy odvětráiií kaiializace,
světlíky, prvky oclirany proti blesku a výlez iia střeclni, TV anténa a ventilátor včetně vedeiií
VZT. Nové viiitřní schodiště v 5. a 6.NP bude provedeno jako železobetonové deskové. Stávající
schodiště v ostatiiích patrech nebude dotčeiio stavebiiíini úpravai'pi, pohize bude restaurováno. Ve
všech bytech Ixidou provedeiiy SDK podhledy. Vcliod do domu z ulice tmde přesunut na střed
objektu. Vsffipní dveře do objektu budou dřevěné kazetové, částečně prosklené. Sokl b?ide snížen
a obložei'i kamenein. Nové základové konstrukce budou realizovány pod přístavbori ocelové
konstrukce balkónů ve viiitrobloku. Tyto b?ido?i provedeiiy jako plošné na základových pasech
zbetomi, vyzt?ižených ocelovo?i výzt?iží. Při těchto pracích bude iiahrazena nevyhovrijící
hydroizolace za novou. Na konstrcikci balkónů bude použit tahokov a ocel. Nově bude fasáda
z ulice opatřena silikátovým iiatěrem. Fasáda ve viiitrobloku bude zateplena POll]OCí inineráliií
vlny. Stávající arkýř s iiistalovaiiýin výtahem bude zateplen pomocí miiierální vlny. Větrání je
navrženo přirozené okny a imceně ventilátory. V suteréim b?ide zajištěno nucené podtlakové
větráiií. Všechny inístnosti jsou vybaveny deiiiiím a riinělým osvětleiiím. Vytápění objektu b?ide
teplovodní. V objektu bridou po?ižita ocelová desková otopiiá tělesa. Ceiitrální závěsný plyiiový
kondeiizačiií kotel pro vytapěiií a příprav?i teplé vody pro celý objekt b?ide umístěn v I.PP
v inísti»osti O.2i .

Dále sr t'áinci stavebiiích úprav dojde k?iinístěiií výtahu do stávajících společiiých prostor stávajíciho arkýře v objektu, kdy budori zpřístupiiěny všechny stávající i IlOVě vznikM podlaží,
i'niino podzemní podlaží. Jediiá se o osobní výtali bez stro3ovny s bezpřevodovýin políoiiei"i"i typ
TOV 225/ l . Šachta je zděná.
Navržeiiými úpi'avami nebude dále mitné stávající napojeiií na sousediií kon"iunikaci. Stávající
průjezd objekteii"i bcide zr?išen, bude vybo?irán stávající snížený betonový obrubník a b?ide
nahrazen iiovýtn silničníin obrubiiíkem s novým iiášlapem. Následně tmde srovnána dlažba
v oblasti vjezdu do i'oviny.

Objekt je napojen na stávající jednotno?i kanalizační, plynovou, vodovodní a elektro přípojku.
Stavebníini úpravami a i'iástavbou vznikíie 18 bytových jednotek.
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Dispozice
I.PP - skleprí kóje k bytčiín, úklidová inístiiost, teclii'iické místiiosti,
l .NP - 2 x b>itová jednotka - 9 + kk a 3 + kk, skladovací místnost,
2.NP - 3 x bytová jednotka - 2 + kl<, sklad,
3.NP - 3 x bytová jednotRa - 2 + kk, sklad.
4.NP - 3 x bytová jednotka - 2 + kk. sklad.
5.NP - 3 x bytová jednotka - 2 + kk, sklad.
6.NP - 4 x bytová jediiotka - 2 + kk a 1 + kk, sklad.
Udaje o katastrálním ú?,,einí a })m'. č. a rlruliu pozemků podle katasíru nemovitostí, na nich,:, se
smvbcr iunisí'uje a posoohije
Pozeinek par.č. 114, k. ú. Triiitá, obec Brno je v katastru i'ieinovitostí veden jako zastavěná
plocha a nádvoří.
Vymezeiií r?zenrí dotčeného vlivy síavby
Jako úzeiní dotčeiié vlivy stavby stanovil stavebiií úřad ploclm shodno?i s plocí"iou pozeinků
a SfaVeb, ke kfer71l] I?laJí VlaSflllCka llebO Jllla VeClla pi'aVa uCaSílllCl SpOlecíiello řlZelll V'y"llleZelll
si odčivod+iěiií tohoto rozhodi"iutí, tj. pozeinky, na kterýcli se stavba ?imist'uje a povoluje: pai'. čís.
114, k. ú. Triiitá, obec Brno, sousediií pozeinky: par. č. 112, 113, l 16/1, 117 a 124 v k. ú. Trnitá,
obec Bri'io.

Podmínk)í })r0 uinístěiú a provedení stavby
1. Stavba bude uinístěiia a provedena v souladu s předloženo?i projektovoci dokumentací pro
společné řízení, ktera byla ověřei'ia stavebiiíin úřadein. Případné změny nesiní být
prováděny bez předchozflio povolení stavebi'iíi'ií úřadem.
7
Stavba bude prováděna stavebníin podnikatelen'i (zliotovitel stavby).
3. Před zahájeníin stavebiiícl'x prací oznainte stavebiiímu úřadu termíii zahájeiií stavby,
název a sídlo stavebníl'io podi'iikatele, který b?ide stavbu provádět.
4. Před zahájeiiím stavby stavebník ?iinístí iia viditelnéi'ii inístě u vsti?ip?i i'ia staveniště štítek
o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a poiiechá jej tain do dokončení stavby.
5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle
vytyčovacích výkresťi v souladu se společným povoleníin práviiickou iiebo fyzickou
osobou s příslušnýin oprávněním.
6. Během stavby dodržte volný pn:'ijezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla.
Podzeíi"iiií liydranty iiesmí být zastavovány inateriálem, zabezpečte inožnost plynulého

odvozu odpadkťi. Při provádění stavby je mitno dodržovat předpisy, týkající se
bezpečnosti práce, technickýcli zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob
iiepatřících ke stavbě.

7. V pnoiběhu provádění stavebnfch prací dodržte zákoii č. 258/2000 sb., o ochraně
veřejiiéiio zdraví, v platnéin zněiií - díl6 F3 30-36 a nařízení vlády č. 272/201 l sb., o
ochi'aně zdraví před nepříziiivýn"ii účinky hhiku a vibrací.
8. Zliotovitel stavby je povinen po?ižít jen výrobky a i"iqateriály, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu existeiice stavby byla při běžné údržbě zariičena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požáriií bezpečnost, hygienické požadavky, oclirana zdraví a
životiiího prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hl?iku a úspora eiiergie.
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobkCi je poviiieii stavebník
předložit nejpozději k závěrečiié kontrolní prohlídce stavby.
9. Při stavebnícli pracícli je třeba post?ipovat dle nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližších
požad:ivcích iiíi bezpeči"iost a ochi-anu zdraví při práci iia pracovištích s íiebezpečíin pádu
z výšky nebo do hlo?ibky a nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližších iniiíiináliiích
pOZadaVClCll Ila 5ezpecnOS? a OCIII-allLl Zdl'aVl přl praCl Ila SfaVelllšflCll.
10. Při pi'ovádění stavby bude dodržena CSN 73 6005 - Prostorové hispořáctání sítí
tecbnickébo vybavení.

c..i. ň"íCBS/2019/O[)02('í53/KOí'/1.{l
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1l. Pok?id b?ide třeba pohižít veřejnél'ío prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předein o soi?ililas l»říslhišiqý silniční správní orgán.
12. Po celo?i dotu prováděiií výkopovýcb prací inusí být zajištěí"ia bezpečnost chodcíoí.
13. Dopi-avní řešeiií akce včetně užití přechoclnélio dopravi"iího značení bude předem
projediiáiio, odsoulilaseiio DI IMR P Brno a stanovei"io l:»říslí?'íšííýín silničníí"ií správním
úřadein při jednáiií o zvláštiííin ?ižívání kormuíikace. O zr?išení sjezdu k výše uvedenéi"i'm
objektu L+ude rozliodiuito příslušnýin silničním správníín úřadem.
14. Před zaMjeníin prací projednejte se všeini správci podzeiní'íích a povt'chových zařízení
iiavrhovaiiý postup prací, vyžádejte si yytyčei'na iíiženýrských sítí, informujte je o
pravděpodobné době zahájení prací. Od)a:yjete-li zařízeiií, uvědointe o toin jejich
vlastiiíky či správce. Obnažené zařízení i'iiusí být zajištěno před poškozením. Před

provedenín'i záhozu ínusí být přizváii odpovědný pracovník kprovedení komroly
iieporcišenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.
15. Dodržte podinínky vlast+iíkči a správcči stavbou dotčeiiýcli inžeiiýrských sítí nebo jejich
oclirannýcl'í pásem, týkajících se vytyčení, ociii-any a kontroly jejich zařízení, uvedených
ve vyjádření společností:

Brněnskýcli koimiiiikací a.s. zn.: 3100-Nov-313/18 ze r?lne 18.06.20l8,

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 722/Oi3606/2018/AŠv ze dne 27.06.20l8,
společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Zn.: B6941-16247481 ze dne 21.05.20l8,
ze dne
společnosti Česká telekonmiiikační iiifi'astruktura. a.s., č. j.: 595627/18 ze
23 .04.2020,

společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 50017 JO3 10 ze dne lO.05.20l8,
16. Budo?i splněny požadavky dotčeného orgámi ?ivedené sr závazném stanovisku Odboru
životiiího pi-ostředí Magistrát?i iněsta Brna, který je součástí koordinovaného stanoviska
Odboru úzeiniiího plánování a roz.vo3e č.j. MMB/01 7975 7/20 18 ze dne 31 . 10.2018 :
Z hle«:liska ochraiiy ovzduší.'

Spalinová cesta předinětného plynového kotle bude vyvedena nad střechu dotčeného
objektu.

Zdrojein tepla bude plynový kondei'izační kotel nízkoemisních p;?trametrťí

S nlaX.

koiicentrací 70 mg/in3 NO, ve spaliiiách, při 3% 02 (5 íř. NOx).

Případiié dodatečné ziněny ve zpťisobu vytápění, projektovaném výkonu a počtu
plyiiových spotřebičťi budou předloženy ke schválení na OZP MMB.
Pro vydáiií staiioviska ke kolaudačními?i so?il-ilasu z l"ilediska oclit'aiiy ovzduší btíde numé
předložit revizní zprávu plynového zařízení a revizní zprávu spalinové cesty.
S přihlédimtíin k cliarakterhi prováděných stavebních pi'ací a povětrnostním podmínkáin
brido?i zavedeiia účiiiná opatření ke si'iížení prašnosti, jak např. skrápění, zakrývání apod.
Bude prováděna pravidelná koiitrola a v případě zpčisobeného znečištění okamžitá očista
dotčeiiýcl'i přilehlýclí koinuiiikací a chodníků.
Staveniště smí obsluhovat výhradně stavební stroje a dopravní prostředky splňující
einisní parametry tříd EURO III a vyšší.
17. Zhotovitel stavby je poviiieii vést na stavbě stavební deník.
18. Stavba, stavební práce íudo?i dokoiičeny si teriníiui do 1 0/2020.

19. Stavebiiík je povinen v soulad?i s ?ist. 83 152 odst. 3 p'ísin. d) stavebního zákona ohlásit
stavebiiíimi úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prolilídek stavby, který je přílohou
č. 7 příloliy č.6 části B žádosti o vydání společiiého územního rozhodnutí a stavebního
povolení vylilášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě úzeinního rozhodování,
územiiího opatření a stavebiiílio řádu, vplatném Zllěllí. Fáze výstavby dle plánu
kontrolních prohlídek jsoci: l . po provecleiií bo?iracích a čistícícl-i stávajících konstmkcí.
2. sr prčibělm realizace nových konstnikcí.

20. Stavbhi lze ?ižívat jen iia základě kolaudačníbo souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podinínek společného povolení požádá stavebník v souladu s ust. 8, 122 stavebního
zákoiia o vyílání kolaudačiiílio sohihlasu na předepsaném forínulúři.
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Účastiiíci řízeiií staiiovení podle ust. S; 27 odst. l správního řádu jsou Foi'eignei's.cz Invest. s.r.o.,
IČO 05089310, Stavební 29/15, 602 00 Brno.
Odůvodiiění

Stavební úřad obdržel dne 05.l1.2018 žádost o srydání společnélio povolení na výše uvedeiiou
stavtni, ke ktet'é byla připojei'ia společiiá dokuinei"itace. Zádost podala společí'iost Foreigners.cz
Iiwest, s.r.o., IČO 05089310, Stavební 29/15, 602 00 Brno, zastocipená na základě plné moci
623 00 Brí'io. Uvedeným dnem
bylo zaMjeiio společiié úzei"iiní a stavebi"ií řízení. Stavební úřad ověřil a posoudil stavebí"íí záíněr
dle ?ist. E: 94o stavebního zákona včetně všech shromážděných podkladi:'i. Dne 28.il.20]8
oznámil úč:istníkům řízeiií a dotčei'iým orgánťim veřejno?i vyhláško?i zahájeiií společného
územiiího a stavebního řízeiií na výše uvedeiiou stavbu podle ?ist. § 94in odst. l stavebního
zákona opatřením ze dne 28.1 1.2018 č. j. MCBS/2018/0203502/KOMA a sohičasně staiiovil
?ličitu, ve ktei-é inoiili účastiiíci řízení íiplatnit své náinitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska, čehož dotčené orgány a účastníci řízení nevyužili. Jelikož stavebnímu úřadu byly
dobře znái'iiy poměry v úzeiní a žádost poskytovala dostatečný podklad 1)l'(') posouzení záměru,
upustil stavební úřad ve smyslri § 94in odst. 3 stavebiiího zákona od ústiiího jedi'iát'íí a ohledání
na místě. V oznáinení o zaliájení řízení rovněž. stanovil ?hťitu dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu,
Ve
ve které iněli účastiiíci řízení inožnost vyjádřit se kpodkladťiin i'ozhodmití. Tohoto pi-áva
nevy?ižili.
Oknih účastnikioi řízeiií byl stanoven v sorií-aclu s rist. íS 94k stavebního zákona. Při vyínezování
oki-uh?i účastníkči územmlío a stavebríího řízení dospěl stavebiií úřad k závěm, že v daném
případě toto práviií postavení přísl?iší:

dle ust. 8, 94k písm.-a) stavebníkovi, tj. Foreigners.cz Invest, s.t'.o.. IČO 05089310,
Stavební 29/15, 602 00 Briio

dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr usk?itečiiěn tj.
Stat?itární iněsto Brno, Doiniiiikái'iské iiám. 1, 601 67 Brno zastoupené starostou iněstské
části iněsta Brna Brno-střed,

dle ust. § 94k písm. e) osobám. jejicM vlastnické právo iiebo jiné věciié právo
k soiisedním stavbám anebo soíisedníii'i pozemkčiin iiebo stavbátn na nicl'i tnůže být
společným povoleiiíin přímo dotčeno tj. Statutáriií město Briio, Magisti-át ii"iěsta Briia,
Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno, Bi-něnské koi'iuinikace
a.s., Reniieská třída 787/ la, 639 00 Brno, Brněiiské vodári'iy a kanalizace, a.s., Pisárecká

555/la, 603 00 Brno, Česká telekoimrnikačiií iiifrastruktíira a. s., Olšai"iská 2681/6, 130

00 Prakia, E.ON Česká repriblika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2]51/6, 370 0l České
B?idějovice, GridServices, s.r.o., Plyiiárenská 499/1, 602 00 Brno a osoby s vlastnickými
iiebo jinýini věcnými pi'ávy k sousediiín"i pozeinkioiin par. č. 112, 113, 1 16/1, 117, 124
v k. ú. Triiitá, obec Bmo a stavbáin s č.l). 384, č.l?). 28 a č.p. 31, k. ú. Trnitá, obec Bri'io.

Žádost byla doložena těinito závaznými stanovisky, staiiovisky a vyjádřeními:
Odbor úzeinnflio plánování a rozvoje Magistrátri iněsta Brna (dále jen MMB) vydal
koordinovaiié závaziié stanovisko pod č. j.: MMB/0179757/2018 dne 31.lO.20l8 jeliož
součástí jso?i soul'ilasná závazná stanoviska Odboru památkové péče MMB ze cliie
25.05.20l8, O«lboru dopravy MMB ze dne 28.06.2018, Odboi-u životního prostředí MMB

ze dne 28.05.20l8 Ú%íČ a Odbor?i vodního a lesního hospodářství a zen-iědělství MMB
ze clne 31.05.20l8',

Hasičský záchraiiiiý sbor Jiliomoravského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko pod
ev. č.: HSBM-73- l-856/ 1-OPST-20 18 clne 07.05.20l8;

Krajská hygienická stanice JmK vydala sociťilasiié závazné stanovisko pod č. j. KHSJM
217 79/20 18/BM/HOK dne 22.06.20l8 ',

Brněnské koinuiiikace, a s., zii.: 3100-Nov-313/18 dne 18.06.20l8',

Bri-iěnské vodárny a kanalizace. a. s.. zn.: 722/0 13606/201 8/AŠv ctne 27.06.2018',
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E.ON Servisní. s.r.o.. zn.: B694 l- 1624748 l ze dne 2i .05.2018;

Česká telekoinriiiikační iiifrastmktura, a. S., Zll.: 595627/18 ze diie 23.04.2018;
Gri«lServices, s .r.o.. zii.: 5001710310 ze diie 10.05.2018.

Podinínky staiiovené clotčenýmí orgáiiy byly zabrnuty CIO podinínek společnélio povolení.

Stayební úřad ve společnéi"ií úzeinníin a stavebním řízení ověřil a l:íosoridil stavebiií záiněr podle
ust. § 94o stavebního zákona. Dle ust. § 94o odst. l stavebi-ího zákona stavební úřad pos?izuje,
zda je záiněr žadatele v so?ilad?i s požadavky stavebnílio zákona a jeho pi'ováděcích právnícli
předpis€i, spožadavky na veřejnou dopravní iiebo tecbiiickou iiifrastr?iktui-ri kinožnosti a
zpčísob?i iiapojení í'iebo kpodmínkáin dotčeiiýcli ochraiiiiých a bezpečiiostiiích pásem a
s požadavky zvláštiíích právrífcli předpisů a se závaznýini stanovisky. popřípadě s rozhodnutíini
dotčených orgánů poclle zvláštiiíclq právních předpisů iiebo stavebnílio zakona, popřípadě
s výsledkein řešení rozporCr. Dále stavební úřad ověří dle ?ist. 'q 94(') odst. 2 stavebního zákona,
zda dokuinentace je úplná, přelilediiá, a zda jso?i v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
iia výstavbu. zda je zajištěii příjezd ke stavbě, včasiié vybudování tectnqickélio, popřípadě jiného
vybavení poti'ebného k řádnérnu rižfvání stavby vyžadovanélio zvláštiiím právním předpisein.
Stavebiií úřad dle ust. § 94o odst. 3 stasrebnílio zákoiia rovnež oveří účinky ?xidoucílio ?ižívání
stavby.

Společná projektová dokuinentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokuinentaci
staveb, v platiiéit'i znění. Rozsah o obsah jednotlivýcl"i částí odpovídá drulm a výziiamu stavby.
podmínkám v úzen'ií, stavebně technickéimi provedení, účelu v,ružití a vlisru na životní prostředí.
Z žádosti, jejích příloh a projektové dok?imeiitace je zře?jn'iý rozsah projednávaného záiněru.
Dokumeiitace stavby splňuje požadavky stanoveiié vyliláškori č. 501/2006 sb., o obecnýcli
požadavcícli na vy?ižívání území, v platném zněiií a 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby. v platiiém ziiění.

Stavební úřad v provedenén'i společiiém úzei"iqníin a stavebníin řízení přezkoumal podanou

žádost a přiložené podklady. Žádost projediial s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že

jejím ?iskutečněiiíin nejsori ohroženy zájmy cbráiiěné stavebním zákonen"i, předpisy vydanýini
k jeho provedení a zvláštníini právníini předpisy. Navrliovaiiá stavba je v souladu s vydanou
územi"íě plánovací dokumeiitací, s cíli a úkoly územiiího pláiiování, zejinéna s chai-akterein
úzeiní, s požadavky iia oclirarm arcliitektonických a rirbanistických hodnot v území, s požadayky
stavebiúo zákoiia a jeho prováděcícl'i právních předpisči, zejiuéna s obecnými požadavky na
využívání úzeiní, s techiiickými požadavky iia stavby, s požadavky iia veřejnou dopravní a
teclmickori infrastruktriru, s požadavky zvláštních práviiích předpisů, se stanovisky a závaznýini
staiiovisky clotčených orgánči a s ocliraiiou práv a právem chráněnýcb zájmů účastníkčí řízení.
Stavební úřad iia základě vý.še ?ivedenélio rozhodl tak, jak je hivedeno ve výroku rozhodi'uítí.

Společné povolení tná dle ust. (3 94p odst. 5 stavebníl'io zákona platnost 2 roky ode diie nabytí
právní moci. Společiié povolení pozbývá platnosti, jestliže s?avba nebyla zahájena v době jelio
platnosti.
Poriěeiíí

Proti toinuto rozhodnutí inoho?i podat účastníci i'ízení podle ?ist. ':3 81 odst. 1 správiíího řádu
odvolání do 15 dnioi ode dne jeíio doí-íičení k (Mboru územního a stavebnílio říze»ií Magistrát?i

iněsta Bi:na, Maliiiovského níÍui"iěstí 3. 601 67 Brno, podáiiím ?ičiiiěi"iým prostřednictvím Úřadu

městské části iněsta Briia, Bi-no-střed, Stavebí'ríl-io úřadu, Doininikáíiská 2, pt'acoviště Měnínská
4. 601 9a) Bi'no. Rozhodmití je oznámeno účastníkčiin domčením ste?jnopis?i písemnélio
vyhotovení CIO vlasmícli mko?i iiebo prostřectnictvím veřejné datové sítě CIO datové scliráiiky.
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LhioiLa pi'o podáiií odvolání začín;", běžet diiein následhijícíi'iq po doríičení píseínnélio vyhotovení
i'ozhodimtí, iiebo iiejpozdě.ji po uplyimtí desátélío dne ode dne. kdy bylo nedoručené a uložené
i'oz!iodii?ití připraveno k vyzvednutí nebo doi'učeno CIO datové schránky. Odvolání musí mít
náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správnílio řádu a imisí být podáno vpotřebném počtu
stejnopisči tak, aby každý účastiiík obdi-žel po .iednoin a ?jedeii zčistal spi'ávníimi orgámi. Včas
podané a příp?istné odvolání proti toimito rozliodnutí iná podle ust. ':, 85 odst. l správiho řádu
odkladný účiiiek.

;4';%«l mě8Q"sIno.
Ivfňa-HlávkJová
?íf)a
vedo?icí

5%,,l'n, kao'sa,snsy,?a'r2,.

Stavebního úřad?i

Toto rozhodmití nmsí iiýt vyvěšeiío l)O dobu 15 dnů
iia úřediií dcsce Úřadíi městské ěásti města Bri'ia Briio-střed:

Vyvěšeno clne:

Sejinuto di'ie:

a současně zveřejněiio zpčísobem uinožň?ijícím dálkový přísmp,
sr sorilad?i s ?istaiioveníin § 26 odst. l správiiflio řádu:

Zveřejněno dne:

Zveřejnění bikoiičeiio dne:

Otisk razítka a podpis orgáim,
který potvrzaije vyvěšení a sejimití rozhodnutí
21 jet"io zveřejněiií způsobein umožřmjícíin dálkový příst?ip

Správi'ií poplatek byl vyiněřei'i dle zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, v platnéín

í

znění podle l:íoložky č. 18 bodu l l)íSlll. b) sre výši 5.000,- Kč.
ffi
š
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Přílol'ia

?x ověřei"iá pi'ojektová dokumentace, štítek
Dor?iěí se
Síctvebmk

Foreignei's.cz Invest s.r.o. Stavební 29/15 602 00 Brno

Ol. kterélio zastupuje:

623 00 Brno

Obec, iia jejím5 úzeiní im2 být lioý,ttdosianý záíněr uskutečirěií'

02. Statutární iněsto Brno, Dominikái'iské iiáiněstí l , 602 00 Bí'no, zastoupeiié starostou městské
části iněsta Brna, Brno-střed

Ostatní účastníci řízení - doruěuje se veřejnou vyl'iláŠkou

Osoby s vlcrstnick)5in pr-óvem k souseclním pozeínk'í'nn rír stavMin, tec'hnické infrtrsírxikíui=e a
Statí?'itární iněsto Bi-no, Magistrát města Briia, Majetkový odbor, Malinovskélio náměsCí

zeleiii.'

624/3, 601 67 Brno

Brněnské konmi'iikace a.s., Reiineská třída 1811 121, 639 00 Bl-110

Brněnské VOCI(Il'llY a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno

Česká telekonuinikačiií infrasti'?iktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Pi-aha

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Bíno

- Osoby s vlastnickýini iiebo jiiiýini věcnýini právy k so?isediiím pozei"iíkčim:
Pozemky par. č. 112, 113, 1 16/1, 117, 124 v k. ú. Trnitá, obec Brno
- Osoby s vlastnickými nebo jiiiýini věcllými právy k sorisedním stavbáin:
Stavby s č.p. 384, č.p. 28 a č.p. 31, k. ú. Trnitá, obec Brno

Na vědoiní

Dotčeií orgái'i>i

03. Hasičský záchranný sbor Jihoinoravského kraje, Krajské ředitelství, Odbor prevence,
Štefáiiikova 103/32, 602 00 Brno
04. Krajská hygienická stanice Jiliomoravského kraje se sídlein v Brně, Jeřábkova l 847/4,
60200 Brno

05. Magistrát inesta Briia, Odbor dopravy, Kounicova 949/67, 601 67 Bri':io

06. Magistrát města Brjía, Odbor památkové péče, Maliiiovskél"io náměstí 624/3, 601 67 Brno
07. Magistrát města Brna, Odboi' územního plánováiií a rozvoje, Kouiiicova 949/67,
601. 67 Bi-no

08. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zeinědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
09. Magistrát města Brna, Odbor životnílio prostředí. Koímicova 949]61 601 67 Bl'llO
Iálc obdrží

10. prúvník. zde

11 . oprávneriá úředi'ií osoba

12. Úřad iněstské části města Brna, Bi'no-střed, Úřední deska, Do+ninikáiiská 264/2,
601 69 Brno

13.spis

IŤ-'-'
DATUM: 2 'i -11,-?2018

-<':

WPRAWNO DNE:

-'l

!PO?DPIS;

i;

{"l

r»?Q,Wj,j., 7.

S'tavelmí 'úřad
m?

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

g?
14.)J
dne ...

Číslo jednací:

MCBS/2018/0184221/VILD

K podání:
Spisová znaěka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2018/0094375
3200/MCBS/2018/0094375

Ing. Danica Vilímková, tel.: 542526411

"'P;""rfl'?"

Toto rc.

Ua ařa»'j mě Sto'Kba '-aa sti nub'osta Bmal
S'iJVe!:'l'Í lÚřad

Dowiúii<áíiská 2, 5í:i"i 59 sí-.,ti@

a':,ý"';/)' : ,"N...+""K'Ž','7' (.;)d Á}1?'

pKJCt:V?.
""(I"'i rli"?e.: ..

Briio 19.1l.2018

,.:/

Ing. Miroslav Hošiia. náměstí 3. květiia 283/3a, 621 00 Bíno

Stavební povolení pro stavbu nazvanou: ,,Novostavba polyfuiikčiií budovy se sídlem firmy
ARSSTAV na ul. Plotní v Brně': pozemek parc. čís. 774 a 788/4, k. ú. Trnitá, obec Brno

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části města Brna, Bi'no-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o úzei'nním plái'iování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavebnf zákon), projednal žádost stavebníka, kterým

je Ing. Miroslav Hošna, IČ 40385311, iiáměstí 3. května 283/3a, 621 00 Brno, zastoupeiiého-na
základě plné inoci Ing. arch. Maitinou Kutnohorskou, IČ 41566181, Durd'ákova 1786/5, 613 00
Brno, o vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem: ,,Novostavba polyfun?kční budovy se
sfdlem fimíy ARSSTAV na ul. Plotní v BlTlě': pozemek parc. čís. 174 a 788/4, k. ú. Triiitá, obec
Brno, ze diie 31 .05.20l8, s dotčeiiými orgáiiy a se známými účastníky řízeiií.
Stavba je členěná na stavební objekty:
SO Ol Novostavba polyfun?kční budovy
SO 02 Vsakovací zařízeiíí, dešt'ová kaiializace (pozn. - objekt neiií přeciinětem tohoto stavebního
řízem)

SO 03 Zpevněné plochy (pozn. - předínětein tolioto stasiebníl"to povolení jsou pouze zpevněné
plochy na pozeinku parc. čís. 774, k. t?. Trnitá, obec Bi-no)
Pro předmětnou stavbu bylo stavebním úřadem vydáiio úzeiniií rozliodnutí č. 290 ze diie

23.03.20l8 pod č. j. MCBS/2018/0043907/VILD, které iiabylo práviií moci dne 03.05.2018.
Speciální stavební úřad Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města
Brna - vodoprávní úřad vydal rozhodnutí č. j. MMB/0371686/2018 ze dne 26.09.20l8, kterým
povoluje nakládání s povrchovýini a podzemními vodami a zřízení odlučovače ropných látek
a vsakovacího objektu (SO 02 Vsakovací zařízení, dešt'ová kanalizace) s iiabytím práviif moci

dne 23.10.2018 a Stavebiií úřad ÚMČ Brno-střed, odděleiií speciální stavební úřad a silniční
správní orgán vydal stavební povoleiií č. j. MCBS/2018/0172530/ADA?M ze dne 1l.lO.2018,
kterým povolrije stavbu veřejné komunikace na pozeincích parc. čís. 773 a 772/1, k. ú. Trnitá,
obec Bl'llO (část objektu SO 03 Zpevněiié plochy) s nabytím právní moci dne 16. 11.2018.

Sll'. 2
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Po přezkoumání žádosti podle ust. '9 1ll stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto:
stavba s názvem:

,,Novostavba polyfunkční budovy se sídlem firmy ÁRSSTAV na ul. Plotní v Brně':
pozemek parc. ěís. 774 a 788/4, k. ú. Trnitá, obec Brno
se podle ust. § 115 odst. l stavebmho zákona
povoluje

stavebníkovi, kterým je

Ing. Miroslav Hošna, IČ 40385311, iiáměstí 3. května 283/3a, 621 00 Brno.
Stavba je členěmí na stavební objekty.'
SO Ol Novostavba polyfunkční b?idovy

SO 03 Zpevněné plochy (pouze zpeměné plochy na pozeinku pai-c. čís. 774, k. ti. Trnitá, obec
Biizo)

Di-uli a účed povoiované stasiby.'

Na pozemcícli parc. čís. 774 a 788/4, k. ú. Triiitá, obec Brno bude provedena novostavba
polyfuiikční budovy (objekt SO Ol ) a zpevněné plochy (část objektu SO 03).

Novostavba polyfimkčnť budovy

zakládá nároží nové zástavby vseverní části plochy vymezené ulicí Plotní, Železničiií

a prostorem železnice. Je navrzEena jako nepodsklepená samostatně stojící sedrnipodlažní budova
zastřešená plochými střechami, s maximáliif výškori +22,00 m (úroveň -+-0,00 je výšková úroveň
podlahy pi-odejny v 1 .NP). Budova se nad l . iiadzemním podlažím (NP) k jihu rozevírá do dvou
křídel ukončených na jižním okraji pozemku štíty. Křídlo do ulice Plotní má šest NP a částečné
7.NP (nad polovinori 6.NP). Křídlo ukoiičující severozápadní okraj stavby má dvě NP. i.NP
zabírá i plochu mezi oběma křídly. Vseverozápadní fasádě vystupuje hmota arkýře
a v severovýchodní fasádě hmota domovního schodiště. Zelená plocha uvnitř bloku je sitriovaná
na ploše střešní terasy nad 1 .NP.

Založení objektu je hlubinné na železobetonovém roštu podepřenéin vrtanými pilotai'ni. Nosná
konstrukce jámy pro zakladače je navržena jako železobetonová vana izolovaná proti tlakové
vodě. Nosný systém je stěnový, s převážně příčnými nosnými stěnami ze zdících prvků. Podélně
je příčný systém doplněn o doplňující podélné stěny. V 1.NP jsou i"iosné stěny nahrazeiiy
zelezobetonovýrni monolitickými sloupy a průvlaky. Stropní desky v patrech, střešiíí desky
a schodiště jsou navrženy železobetonové monolitické. Ve 3.NP až 6.NP jso?i ve dvorní fasádě
doplněny průběžné balkony, navržené jako železobetonové monolitické desky. Svislé dělící
konstrukce budou zděné a sádrokaitonové. Obvodové konstrukce budou opatřeny kontaktním
zateplovacím systémem.

Objekt bude v 1.NP obsahovat obchodiií jednotku a h?romadnou garáž se zakladači, v dalších
podlažích administrativní prostory a bytové jednotky sbalkony popř. terasami: 2. a 3.NP
kanceláře, ve 4.NP kancelář a byty, v 5. - 7. NP byty. V podlažích s byty je navrženo 5 bytů
velikosti 2+kk, 7 bytů velikosti l+kk a 2 inezonetové byty: 3+kk s pracovno?i a 4+kk. Jednotlivá
podlaží jso?i propojena domovním schodištěm a osobním výtahem se šesti stanicei'ni.
V objektu budou provedeny technické rozvody a zařízeiií - zdravotně technických instalací
(pitná, požární voda, dešt'ová a splašková kanalizace), silnoproudé (světelné, silové rozvody,
hromosvod) a slaboproudé elektrotechiiiky (strukturovaná kabeláž, domácí telefon), plynu,
iněření a regulace, vytápěiif, ochlazování a vzduchotechniky.

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody budo?i dva plynové kondenzační kotle
s odvodein spalin nad střechu. Otopný systém je navržen jako teplovodní. Dešt'ové yody ze
zpeviiěných ploch budou předčištěny a SPOILI S dešt'ovými vodami ze střech budou odvedeiiy do
retenčně vsakovací't-io zařízeiií. Větrání jednotlivých místností je přirozené a imcené pomocí
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vzduchotechiiických zařízení, která b?ido?i sloiržit i pro dociílazování jednotlivých prostor, a také
pro odvod škodliviii vznikajícíclí ve větraných prostorech (jednotky v podstropním provedeiií,

veiitilátory). Část zařízení bude osazena iia fasádě a střeše objektu.
Zpevněii.é plochy

Jediiá se o zpevi'iěiié plochy iia pozeinku pai'c. čís. 774, k. ú. Ti-iiitá, obec Brno: chodníky,
parkoviště (3 stání) a příjezdovori komunikaci do garáže, ohraničenou opěrno?i zídkou.

Pi'o pi-osiedeiií stavby se stanoví tyto podinínky:

Ol. Stavba bude provedeiia vsouladu spředloženori projektovou dokumentací, která byla
ověřena stavebníin úřadem. Případné ziněny iiesmí být prováděny bez předchozího povolení
stavebním úřadein.

Stavba bude prováděna stavebníin podiiikatelem (zhotovitelem stavby).
Před zahájením stavebních prací oznainte stavebnímu úřadu tei'míii zahájeiií stavby, název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
04. Před zahájením stavby stavebník un'iístí na viditeliiém místě u vstupu na staveiíiště štítek
o povoleiií stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokoiičenf stavby.
05. Během stavby dodržte volný průjezd pro požái-ní, sanitní a pohotovostní vozidla a průchod
chodcči (min. 1,5 n-i). Podzemnf liydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte
možnost plynulého odvozu odpadků.
06. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce. technickýcli
zařízení a dbát o ochranu zdraví osob iia staveništi i osob nepatřícícli ke stavbě.
07. V průběhu provádění stavebních prací dodrz.te zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění - dfl 6 ust. § 30-36 a iiařízení vlády č. 272/2011 sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účiiiky hluku a vibrací.
08. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližších
pozadavcích na bezpečnost a ochraim zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výsky nebo do l'iloubky a nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližších miniinálnídí
požadavcích na bezpečiiost a ochraim zdraví při práci na staveiíištíclí.
09. V prčíběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 185/2001 sb., o odpadech a o ziněně
některých dalších zákoiuoi, sre znění pozdějších předpisů, vyhlášku Ministerstva životního
prostředí č. 383/2001 sb., o podrobnosteclí nakládá.ní s odpady, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášk?i Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 sb.. o podmíiikácb ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 sb.,
o podrobiiostech nakládání s odpady, v platném zněiií.
io. Evidence odpadťi vzniklých při realizaci včetiiě doložení zpčisobu nakládání (využití,
odstranění) bude předložena při závěrečné prohlídce stavby.
11. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládk?i materiálri, bude požádáno
předem o souhlas příslušiiý silniční správiií orgán.
12 Dopravní řešeiií akce včetně ?ižití přechodného dopravního značení bude stanoveno
příslušným si?lničiiím správiiím úřadem.
13. Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzeinních a povrchovýcb zařízení
navriíovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, inforímijte je
o pravděpodobné době zahájeiií prací. Odkryjete-li zařízení, ?ivědomte o toin jejich vlastníky
či správce. Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením. Před provedeiiím záhozu
musí být pr'izván odpovědiiý pracoviú kprovedení kontroly neporušeiiosti dotčené
inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.
14. Dodržte podmínky vlastníků a správců stavbo?i dotčených iíženýrskÝch sítí nebo jejicli
ochranných pásem, týkajících se vytyčení, ochraiiy a kontroly jejich zařízení, uvedených ve
vyjádřei'ií společností:
02,

03.

E.ON Česká republika, s.r.o.: zn. B6941-162i3112 ze dne 08. 11.2018 a R1l70816217665 ze dne 16.11.2018

Česká telekom?inikači'ií iiifrastr?iktura a. s. č. j. 631246/18 ze dne 05.06.2018
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GridServices, s.r.o. Zll. 5001722413 ze dne 05.06.20l8

UPC Česká republika, s.r.o., Zn. 180509/z/cm ze dne 12.06.20l8

Tecli i cké sítě Brno, akciová společiiost zii. 5800/Šim/0554/18 ze diie 08.06.20l8.
15. Dodržte požadavky uvedené ve vyjádření společnosti Dopravní podii k města Briía, a.s. zn.
6249/2018/5040 ze diie 13.06.2018:

Ulicí plotní jso?i uvedeny autobusové linky se zastávkou ,,Železniční". Po dobu stavby
nesmí být nai'ušena bezpečiiost a plyimlost dopravy.
Stavetmí nebo jiná čini ost v prostoru komuii kace s provozem MHD musí být prováděna
tak, aby byla zachována miiiimální průjezdná šířka 3,5 m.

16. Dodržte požadavky společnosti Briiěnské koinunikace a.s., týkající se využití městské
koinunikace pro realizaci stavby, uvedené ve vyjádřeních zn. 3100-Nov-287a/18 ze dne
03.07.20l8 a zn. 3100-NO17-766/17 ze dne 03.11.2017.
17. Zhotovi
tel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které majf takové vlastnosti,
aby po dobu existence stavby byla při běžiié údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního
prostředí, bezpečiiost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření
požadovaných vlastností po?ižitýcťí výrobkči je povineii stavebník předložit nejpozději
závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
18. kBudou
spli ěny požadavky uvedené v závazném stanovisku Odboru vodnílio a lesnílio
liospodářství a zeinědělství Magistrátu města Brna č. j. MMB/0503244/2017 ze dne
Při výsta'vo;e a následiién'i provozování iiesiní dojít ke ziiečištěiíí povrchových
a podzemnícli vod, kol'irožení jejich jakosti nedovoleným iiakládáním se závadnýini
18.12.2017:

látkami.

V záplavovém území nebude skladován voliiě odplaviteliiý materiál ani nebezpečný
odpad a stavba nesmí zhoršit odtokové poměry.
Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé iia majetku při
průchodu povodřiových průtoků iiebo ledochodči.
Vlastník stavby v záplavovém území je vázáii poviimostmi uvedeiiými v ust. 8, 85
vodiiího zákona, zejména je povinnost dbát o statickou bezpečnost a celkovo?i údržbu
stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit ji proti škodám
působeným vodou.

Veškerá rizika možných povodňových škod iiese stavebiiík, resp. vlastník stavby.

Pro stavbu v záplavovéin území bude zpracován povodňový plán stavby a povodňový
plán pro období výstavby objektu, který bude potvrzen příslušným poyodňovýín
orgánem, tedy ÚMČ Brno-střed. -Povodňový plán bude předložen ke kolaudaci stavby.
19. Budou spli ěny požadavky uvedené sr závazném stanovisku Odboru životního prostředí
Magistrátu iněsta Brna č. j. MMB/0203566/201 8/BER ze dne 15.05.2018:

- plynové kotle budou nízkoemisních parametrů s max. koncentrací 70 mg/m3 NOx ve
spalinách, při 3% 02 (5. tř. NO,),

případi'ié dodatečné změny ve způsobu vytápění, projektovaném výkoiiu a počtu zdrojů
budou předloženy ke schválení na OŽP MMB,
před
vydáním kolaudačního souhlasu budori OŽP MMB doloženy revize spalinových cest
a revize plyiiových zařízení,

s přihlédnutím k charakteru prováděných stavebiiích prací a povětrnostiiím podmínkáin
budou zavedena účinná opatření ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání
vapod.,
rámci stavby budou využívány stavební stroje a dopravní prostředky splňující emisní
parametry EURO III a vyšší.

a stanovisku č. j. MMB/0 195049/20 l 8/AK ze dne 31.05.2018:
realizace sadových úprav musí být provedena odbornou zahradnickou firmo?i k termínu
závěrečné prohffdky stavby přeed vydáníin kolaridačiúo so?ihlasu.
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20. Budou spliiěny požadavky uvedené v závazném sianovisku Krajské hygieiiické stanice
Jilíonioravského kraje (KHS JmK) č. j. KHSJM 31615/2018/BM/HP ze di"ie 12.06.2018:
Před ?ivedením stavby do rižívání b?ide provedeno měřei'ií l'iluku z dopravy po tramvajové
dráze na ul. Plotní sr clu'áněném vnitřním prostoru stavby době denní a siocsií prokazující
nepřekročeiií hygieiiických liinitů iiluku upraveiiých nařízeníin vlády č. 272/201 1 sb.,
o ocliraiiě zdraví před nepříznivými účinky hh?iku a vibrací, sre ziiěiií pozdějších předpisů.
Výsledky iněřeiií hluku budou předloženy na KHS JmK k posorizení.
před uvedením stavby do rižívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku vody z nové
vodovodiií přípojky prokazující jakost pitiié vody v rozsahu krácenélio rozboru podle
příloliy č. 5 k vylilášce MZ č. 252/2004 sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou a teplou vodu a četiiost a rozsah kontroly pitné vody, ve Zllěllí pozdějších
předpisů. Odběr vzorků pitné vody a jeho laboratoi-ní kontrola budou zajištěny u držitele
osvědčei"ií o akreditaci, osvědčeiií o správné čii"inosti laboratoře nebo u držitele
autorizace. Výsledky rozboru vody budou předloženy K?HS JmK k posouzení.
21. Brido?i splněny požadavky rivedené v závazném stanovisku Drážního úřadu zn. MOSOO 14431 1 7-2/Dj. DUCR-6 1470/ 1 7/Dj ze dne 26. 10.2017:
Stavba bude provedeiia podle pro3ektové dokumentace předložené a odsouhlasené
Drážním úřadem. Případné ziněny této dokumentace je stavebník povinen předem
projednat s Drážním úřadem.
Stavbou iiesiní být iiepříznivě ovliviiěny drážní objekty a zařízení.
Při provádění stavby nesrní být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Na stavbě nesmí být umístěiia taková světla iiebo barevné plochy, ktei'é by mohly vést
k záměně s drážními znaky a inohly jinak ohrozit provoz dráhy.

22. Bude splněn požadavek. - dodatek č. 2 v závaziiém staiiovisku Odboru kanceláře starosty

a vnějÍích vz-taliů ÚMČ Brno-střed č. j. MCBS/201 7/01 84228/ZRUL ze ďne Ol. 11.2017 :

Vzhledem k tomu, že se stavba iiachází na úzerní, kde je možný výskyt nevybuclílé
munice z II. světové války, je třeba při prováděiif zemnícb prací s touto možností počítat.
Pracovníci provádějící zemní práce, b?ido?i o této možnosti informováni a poričeni, co
vpřípadě nálezu podezřelého předi'nětu dělat. O provedeiié informaci učiní
stavbyvedoucí zápis do Stavebního deníku.
23. Budou splněny podmíiiky Odboru iiivestičního, Magistrátu města Brna (OI MMB)
uvedeiié ve stanovisku č. j. MMB/0222290/2018 ze dne 02.07.2018:
Při projednávání a provádění stavby brido?i dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
Stavba bude realizována v koordinaci se stavbou Tramvaj Ploti"ií - soubor staveb, investor
SMB-Bri"iěiiské komunikace a.s. Přípojky inženýrských sítí a sjezd biido?i realizovány
v rámci této stavby.

24,
25,

26,

27,

28,

Stavebník podá na OI MMB žádost o soril'ilas k záboru veřejného prostrai'iství pro
výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 iiejpozději 30 dnioi před zahájením užívání
veřejného prostraiiství.
Stavebník předá iia Odbor městské inforn-iatiky Magistrát?i i'něsta Briia zaměřeiií
skutečného provedení stavby.
Zliotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deiiík.
Stavba, stavební práce budou dokončeny v tei-mínu do 31.08.2021.
Stavebnik je poviiien v souladu s ust. S, 152 odst. 3 písin. d) stavebního zákoiia ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plámi koi"itrolních prohlídek stavby: 1) po dokončení
spodní stavby, 2) po dokončeiií hlavních iiosných konstrukcí, 3) po dokončení HSV.
Stavb?i ?ze ?ižívat jen na základě kolaudačiiího souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podmínek stavebnílio povolení požádá stavebník v souladu s ust. :g 122 stavebního zákona
o vydáiií kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.
Stavb?i ?ze uvést do užívání po předložení kola?idačního so?ihlas?i vydaného speciálním
stavebním úřadem: pro stavbu kot'tmnikace na pozemcích parc. čís. 713 a 772/1, k. ú? Trnitá,
obec Brno (část objektu SO 03 Zpevněi'ié plochy) a vodního díla - odlučovače ropných látek
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a vsakovacfl'io objektu na pozemku parc. číS.774, k. ú. Trnitá, obec Brno (objekt SO 02
Vsakovací zařízení, dešt'ová kaiializace).

Účastník řízeiií staiiovený podle ?ist. § 109 stavebního zákona, vyinezeiiý si so?iladu
s rist. S? 27 odst. 1 p.ísm. a) zák. č. 500/2004 sb., správiií řád, v platném znění je ?ii . Miroslav
Hošna, IČ 40385311, nán"iěstí 3. květiia 283/3a, 621 00 Brno, I
, 621 00 Brno a
621 00 Brno.

Odůvodnění

Diie 31.05.2018 podal Ing. Miroslav Hošna, IČ 40385311, iiáiněstí 3. květiia 283/3a, 621 00
Brno, zastoupeiiý iia základě plné moci Ing. arch. Maitinou Kutnohorskou, IČ 41566181,
Durd'ákova 1786/5, 613 00 Brno, žádost o vydání stavebního povolení pi-o stavbu s názvem:
,,Novostavba poIyfunkční budovy se sídlem firmy ARSSTAV na ul. Plotní v Briiě", pozemek
parc. čís. 774 a 788/4, k. ú. Trnitá, obec Briio. Uvedeným dnein bylo zalíájeiio stavební řízení.
Jelikož předložená žádost spolu s přfloharni iieobsahovala požadovaiié náležitosti podle ust.
§ 110 stavebního zákoi'ia, stavební úřad yyzval stavebníka k doplnění zádosti opatřerím č. j.
MCBS/2018/0134515/Vn,D ze dne 07.08.2018 a rozhodl usnesením č.

j.

MCBS/2018/0134516/VILD ze diie 07.08.2018 o přer?išení řízení. Současně tímto usneseiiím
?irčil ?hůtu k odstranění nedostatků podané žádosti. Dále stavebníka ripozornil, že pokud nebude
žádost ve stanovené lhůtě a uvedeiién"i rozsahu doplněna, bude stavebiií řízení ve vý'še uvedené
věci v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Dne 12.09.2018 obdržel
stavebiií úřad doplnění žádosti.

Zádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stai"iovisky a vyjádřeními: Majetkového
odboi-u Magistrátu města Brna č. j. MMB/0224924/2018 ze dne 19.06.2018, Odboru

investičiiího a správy bytových domů Úřadu i'něstské části Brno-střed č, j.

MCBS/2018/0142741/ZITK ze diie 21.08.2018, Odboríi památkové péce Magistrátu iněsta Brna
MMB/0213915/2018/P/zs ze dne 02.07.20l8, Odboru životního prostředí Magistrátu města
Brna: č. j. MMB/0195049/2018/AK ze diie 31.05.20l8, MMB/0203566/2018/BER ze dne
15.05.2018 a MMB/0227214/2018/Rezh ze dne 30.05.2018, Odboru vodiiího a lesnílío

hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna: č. j. MMB/0212899/2018 ze dne 22.05.2018,
č. j. MMB/0503944/2017 ze dne 18.l2.20l7, č. j. MMB/0445908/2017 ze dne 01.11.2017,
Odboru dopravy Magistrátu města Bi'na č. j. MMB/209882/2018 ze dne 02.07.2018, Odboru
investičního, Magistrátu města Brna č. j. MMB/0222290/2018 ze dne 02.07.2018, I{asičského
zácliranného sbor?i Jihomoravského kraje Ev. č. HSBM-73-11059/l-OPST-2018 ze dne
15.06.2018, Krajské hygienické stanice Jihomoravského k?raje č. j. KHSJM 31615/2018/BM/HP
ze dne 12.06.2018, Dráznrho úřadu zn. MO-SOOl443/17-2/Dj, DUCR-61470/17/Dj ze dne
26.lO.2017, Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů UMC Brno-střed č. j.
MCBS/2017/Ol 84228/ZRUL ze diie 01.1l.20l7, společností: E.ON Česká republika, s.r.o.: zn.

B6941-16213112 ze di"ie 08.ll.20l8 a Rll7-08-16217665 ze dne 16.11.2018, Česká

telekoinunikačiií infrastruktura a. s. č. j. 631246/18 ze dne 05.06.2018, GridServices. s.r.o. zn.

5001722413 ze dne 05.06.2018 a zn. 5001736867 ze di'ie 06.06.2018, UPC Česká republika,
s.r.o., zn. 180509/z/cm' ze dne 12.06.20l8, Technické sítě Bi-no, akciová společnost Zn.

5800/Šii'n/0554/18 ze diie 08.06.2018, Briiěiiské vodári'iy a kanalizace, a.s. zn.
721/011308/2018/JHa ze dne 30.05.2018, Brněnské koinunikace a.s. zn. 3100-Nov-287a/18 ze
dne 03.07.2018 a Zll. 3100-Nov-766/17 ze dne 03.1l.20l7, T-mobile Czech Republic a.s. zn.

E20820/18 ze dne 04.06.2018, České dráliy, a.s., Regionální správa majetku č. j. 2104/18-RSM

BRNO ze dne 18.07.20l8, Dopravní podnik města Brna, a.s. zn. 6249/2018/5040 ze dne

13.06.20l8, Spi-áva železniční dopravní cesty, státní orgai'iizace zn. 18 276/2018-SŽDC-OŘ

BNO-NT ze dne 03.06.2018, Povodí Moravy, a.s. zn. PM-6051/2018/5203/Ka ze dne
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06.06.20l8 a smlouvou č. 18000485, uzavřenou mezi Ing. Miroslaven"i Hošnou a společností
Bi-iiěiiské koínunikace a.s..

Pro předmětnou stavbu bylo stavebi'iím úřadem vydáiio územi"ií rozhodnutí č. 290 ze dne
23.03.2018 pod č. j. MCBS/2018/0043907/VILD, které nabylo práviií inoci diie 03.05.2018.
Speciální stavební úřad Odbor vodního a lesního hospodářství a zeinědělství Magistráti?i města
Briia - vodoprávní úřad vydal rozhodmití č. j. MMB/0371686/2018 ze diie 26.09.20l8, kterýin
povoluje nakládání s povrchovýini a podzeinníini vodami a zřízení odlučovače ropných látek a
vsakovacrno objektu (SO 02 Vsakovací zařízení, dešt'ová kaiializace) s nabytím práviií moci

dne 23.lO.2018- a Stavební úřad ÚMČ Brno-střed, odděleiií speciální stavební úřad a siliiiční

správní orgán vydal stavební povoleiií č. j. MCBS/2018/0172530/ADAM ze di'ie 1l.10.2018,
kterým povoluje stavb?i veřejné konmnikace na pozemcích parc. čís. 773 a 712/1, k. ú. Triiitá,
obec Brno (část objektu SO 03 Zpevněiié plochy) s iiabytíii'i právní inoci dne 16. 11.2018.
Stavební úřad v provedenéin stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost stayebníka
z hledisek uvedeiiých v ust. S2 1ll odst. 1 a 2 stavebního zákona, projediial ji s účastníky řízení
a dotčenými orgány.
Stavebiií úřad ve stavebním řízení ověřil, že:

projektová dokumentace je zpracována v souladri s územním rozhodimtím č. 290 ze dne
23.03.2018, č. j. MCBS/2018/0043907/VILD

projektová dokumentace je zpracovaná vrozsahu a o obsahu stanoveném vyliláškou
č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, v platnéin znění, pro projektovou dokumei-itaci pro
vydání stavebního povolení, přehledně, dostatečně popisuje navrhovaiiý záiněr a splňuje
požadavky stanovené vyhláško?i č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby,
vplati'iém znění a vyhláškou č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové ?ižívání staveb (dále jen vyhlášky o technických požadavcích
na stavby).

Novostavba je iiapojena iia techiiicko?i infrastrukturu v ?ilici Plotní. Příjezd je zajištěn
z účelové komunikace na pozemcích parc. čís. 772/1 a 773, k. ú. Ti'nitá, obec Bi'no. Dešťové
vody b?idou předčištěiíy a svedeiiy do vsakovacího zařízení.

Dle ust. S, 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavebiua úřad v souladu sezávaznými

stanovisky a stanovisky dotčených orgánů. Požadavky uvedené sie stanoviscích Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna, Odboru vodnfl"io a lesního hospodářství
a zemědělství Magistrátu města Brna, Ki-ajské hygienické stance Jihon'ioravského kraje
a Drážního úřadu byly zahi-imty do podmínek tohoto rozhodnutí. Dodatek č. 2 v závazném
a

stanovisku Odboru kanceláře starosty a viíějších vztahči ÚMČ Bi'no-střed, týkající se možného

výskytu iievybuchlé munice, byl stavebi"iím úřadem posouzen jako podmínka pro realizaci stavby
a byl zahi'imtý do podmínek rozhodnutí. Iále byly do podiníi'iek rozhodrnití zahrmity i
požadavky Odboru investičního Magistrátu iněsta Brna, požadavky společnosti Dopravní podnik
města Brna, a.s. a Brněnské komunikace a.s., týkající se zajištění bezpečnosti a plynulosti
dopravy a využití městskýcli koinuiiikací v prťiběh?i realizace stavby.

Požadavky, jejicM splnění žadatel doložil v podkladech připojených k žádosti, stavební úřad do
podmíiiek rozhodnutf nezahriml.

Při ověřování účinků budoucího užívání
skutečiiostí:

stavby vycházel stavební úřad z násleclujících

Stavba je navržena vúzemí, ve kterém se v současné době nachází objekty pro bydlení
i s obchodníini prostory, prčimyslové objekty, zahrady, volné ploclíy po odstraiiěiií pťivodních
staveb a prostor dráhy. Novostavba polyf?inkčiiího objektu s friiikcí: obchod, adiniiiistrativa
a bydlení se svým charaktei-em iiijak nevymyká.

Vprojektové dokumentaci jsori navržena opatření zajišt'ající splnění požadavků vyhlášek
o teclinických požadavcích na stavby, zejména odvod spalin a znehodnoceiiého vzduchu
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a zvlá.štiiícli práviiích předpisrs, zejméiia z hlediska hluku a vibrací, oclírany ovzduší a požární
bezpečnosti.

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že nedochází k zásaí:Iní
změiiě fuiikčnffio využití části území, ve kterém je iiovostavba navržena a tudíž i bridoricí účiiiky

jeiího ?ižívání se nijak negativně v úzerní iieprojeví.

Stavební úřad opatřeiiím č. j. MCBS/2018/0169728/VILD ze dne 04.10.20l8 oznámil zahájení
řízei'íí srsem účastníkům řízení a dotčeným orgánůn-i a poučil je o možnosti podánf námitek.
Jelikož jsou stavebnímu úřadu z pŤedcliozí úřediií činiiosti dobře známy poměry staveniště
a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzeiií navrl'iované stavby, stavební úřad upustil
od ústního jednání. Voznáinení o zahájení řízení rovněž účastníky řízeiií poučil
o možnosti vyjádřit se k podkladům řízei'ií. Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.
Oki'uh účastníků řízení byl stanoveii v souladu s ust. S, 109 odst. 1 stavebního zákona. Při
vymezováiií oki-uhu účastnikčí řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení přísluší podle ?ist. § 109 písm. a) stavebníkovi, tj. Ing. Miroslav Hošna,

IČ 40385311, iiáměstí 3. května 283/3a, 621 00 Brno, podle ust- § 109 písi'n. c) vlastníkovi

pozemku, na kterém má být stavba prováděna tj. vlastiiík pozemku parc. čís. 774 a 188/4 k ú
Triiitá, obec Brno:
621 00 Brno a
.
, 621 00 Briio, podle ust. S, 109 písm. e) vlastnikovi
sousediiího pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo mťiže být prováděníin stavby
přímo dotčeno, tj. vlastníci sousedních pozeinkťi, které inají společnou hranici s pozemky parc.
čís. l14 a 788/4, k. ú. Trnitá, obec Brno a jejícM části mají být použity pro realizaci stavby
(:výkopy, oplocení): pozemku parc. čís. 788/1, k. ú. Trnitá, obec Brno - Brněnské komunikace
a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno a pozemku parc. čís. 773, k.ú. Triiitá, obec Brno -

statutárn?í město Brno, zastoupené Odborem investičním a správy bytových domů ÚMČ Brno-

střed, Dominikáiiská 2, 601 69 Brno, dále vlastníci, příp. pověření správci povodí, technické
a dopravní infrastruktury: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/ll, 602 00 BITIO, statutární
město Bi'no, zastoupené Odboren'i iiivestičiiím Magistrátu města Bi-iia, Kounicova 949/67,

601 67 Brno (vodohospodářská infi-astruktura města a veřejné osvětlení), E.ON Ceská republika,

s.r.o., F. A. Gerstnera-2151/6, 370 0l České Budějovice, -Česká telekomunikační infrastruktura

a. s., Olšanská 2681/6. 130 00 Praha, GridServices, s.r.o., Plynárenskíí 499/1, 657 02 Brno,
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha.

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

statutárního města Briia č. 2/2004, v platném znění, je stavba navržena v návrliové ploše
smíšené obchodu a služeb - SO smírou využitf úzerní danori indexem podlažnf plochy
IPP = 1,0-2,0 a v ploše pro dopravu - koinunikace a prostraiiství místního významu.

Plochy SO slouží převážiiě k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy,
které podstatně neruší bydlení. Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují
i funkci bydlení, požaduje se využití minimálně částí vniti-obloku přilehlých k bytovým domíoím
po?ize pro každodenní rekreaci zde bydlícfcli obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto
požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzenu"iích garází pod terénen"i vnitrobloku za
podmínky, že příjezd do těchto garází nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku
bude využívána, jak je výs'e požadováno.

Přípustiié jsoci: administrativiií budovy, stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční
plochy; za stavby pro bydleiií se přitom považují objekty, ve kterých vfce než polovina
podlalíové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydleiií a je k tomuto účelu určeiia, a stavby
sloužící k zajištění fhiiikce bydlení (nadzemiií stavby technické vybavenosti, garáže, parkoviště

apod.), maloobchodiií provozovny do velikosti 1 500 nl" prodejní plochy, maloobchodní
provozoviiy do velikosti 3 000 m2 prodejiií plochy za předpoklad?i situování ve vícepodlažním
objektu odpovídajícíin charakteru území a zajištění parkování v objektri, provozovny stravováiií
a hibytovací zařízení, řemeslné provozovny, služebny městské policie, stavby pro správu a pro
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církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a spotlosrní účely, vč. středisek mládeže pro
mimoškolní činnost a center pohybových aktivit, zábavní zařízení.

Stavby a zařízení neuvedené v i-egulačních podmínkách jediiotlivých funkčních typťi jso?i
nepřípustné - s výjimkou komunikací a zařízení technické vybavenosti zajišt'ujících po?ize
bezprostřední obsluhu předmětné fuiikční plochy, objektů zeleně, dětských hřišt' a ostatních
veřejiiýcli prostraiistvf.

Míra stavebního v)ružití je pro návrbové f?mkčiií plochy staiioveiia směrně. Dle Staiiovení
indexu podla}íové plocliy, který byl součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí je hodnota
indexu podlažní plochy (IPP) pro dai'iý záměr 2,0. Navržená výška objektu akceptuje výškovou
hladinu zástavby (21,3 m + 0,75 ITI) uvedenou v úzeinní studii Výškové zónování v MPR a jejím
ochranném pásnm, zpracovaiié Arcliitektonickou kanceláří Burian - Křivinka v květiui 2007,
pro oblast Komárovská, ve které se záměr nachází.

Na základě posouzení záměru, stave)ní úřad konstatuje, že navrhovaná stavba polyfunkčního
domu s prostory pro bydlení, admii'iistrativri a obchod spolu s komunikacemi a parkovištěm,
zajišt'ujícíini pouze bezprostřediií obsluhu předmětné funkční plochy, nezmění stávající účel
a intenzitu využití úzerní, není v rozporu se záměry územiiího plánování sr dotčenéi'n území, je
v souladu se schváleiiou územně plánovací dokumentací - ÚPmB, a proto je přípustná.
Stavební úřad v provedeném stavebi'iím řízeiií přezkoumal podanori žádost a přiložené podklady.
Zádost projednal s účastn&y řízeiií i dotčenými orgány a zjistil, že ?isk?itečiiěníin stavby iiebudou
ohroženy zájmy chráněné stavebiiíin zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštiiími
právními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení iieshledal dčivody, které by bránily povolení
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeiio ve výroku rozhodiiutí.

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

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízeiií podle ust. § 81 odst. l správního řádu
odvolání do 15 dníží ode dne jeho doručení k Odboi'u územiůo a stavebního řízení Magistrátu
města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiiiěným prostřednictvím Úřadu
městské části města Bnía, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště
Měnínská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastnfkům doručeníin stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejiié datové sítě do datové schráiiky.
Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnein následujícím po doručení písemiiého vyhotovení
rozhodmití, iiebo iiejpozději po uplynutí desátélio diie ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveiio k vyzvednutí nebo doručeiio do datové schránky. Odvolání musí inít

náležitosti podle ust. F' 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zčistal správnínm orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání proti tomuto rozbodnutí má podle ?ist. § 85 odst. 1 správního řádti
odkladný účinek.

,7;53:%
Iiig. Iváiia Hlávková
vedoucí
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Správní poplatek byl vyměřen podLe položky č. 18 bodu l písm. f) zákona č. 634/2004 sb.,
o správních poplatcích, v platiiém ziiení, ve výši 10 000,00 Kč.
Přflohy pro stavebníka
lx ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"
Doručí se

Účastiiíci řízení
Stavebník

Ing. Mii-oslav Hošna. IČ 40385311, iiáměstí 3. května 283/3a, 621 00 Bi'iio,
adresa pro doručeiií:

'. 01. Ing. arch. Martina Kutnoliorská, Durd'ákova 1786/5, 613 00 Brno

Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. b) až f) stavebníiio zákona
oba adresa pro doručení:

,m. I
;-a0'3. Brněnské konmnikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Biano

'..04. Statutární město Bi'no, Odbor iiwestiční a správy bytových dorm"i ÚMČ Brno-střed,
, Dominikánská 2, 601 69 Briio

'Í: Povodí Moravy, asJp., Dřevařská 932/1 1, 602 00 Brno

'J)(5. Statutární město B'i-no, Magistrát města aBrna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67
, Brno

07,.
.,J,

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice
Česká telekoit'iuiiikači'ií infrastiuktura a. s., Olšanská 268 I/6, 130 00 Praha

09. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Briio

. UPC Česká republika, -s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha, adresa pro doručeiií:
'J!'. InfoTel, spol. as r. o., Novolí:šeňská 2678/18, 628 00 Brno
Na vědoiní

Dotčené orgány

" /Í 1. Drážní úřad, sekce stavební, územiií odbor Olomouc, Nerudova 773]1, 779 00 0lomouc
<-xr:2.. Hasičský záchranný sbor }ihomor:vského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
iť /Í 3
. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno

-, )Y;4. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Maliiiovského náměstí 624/3, 601 67 Briio
' yl'5. Magistrát města Brna, Odbor vodnflío a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Bi'no

i
l

:>d6. Magístrat mesta Brna, Odbor zívotního prostredí, Ko?inicova 949/67, 601 67 Bl-110

:. )Íj. Statutáriií město Brno, iněstská část Brno-střed, Odbor Kancelář starosty a viiějších vztahů,
krizové řízení, Domiiiikáiiská 264/2, 601 69 Briio

D.á.le obdrží

a'l8.

. ,Magistrát města Briia, Majetkový odbor, Malinovského iiáměstí 624/3, 601 67 Brno
k9?': Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/15 1, 656 46 Brno

25., Briiěnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/ la, 603 00 Briio
2"l.

Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 BITIO

22. právník, zde

23. opráviiěná úřediií osoba
24. spis

€€= -4== -':'
Stavcl?+ní ťiřad

Dominilcánsl«á 2, 601 69 Bl'llO
Pracoííiště: Měníiiská 4, 601 92 Brno

TOtO rO;íztíadnptí
?dne ....

rdylo práy4íiÍ naíOCí
Z < í -íaí'/í

Urad m(Ďstské cásti města Brna,
'Brn0-střed

ČíSlo ,jecliiací:
K poclaní:
Sl)150 Va' ZllaCl(a:
Oprávněná úřediií osoba:

MCBS/20l8/0043907/VTI?.D
MCBS/70I7/0204340
3)00/MCBS/2017/0204340

Tiig. Danica Vilíinková, tel.: 54252641l

Stavební úřad

Doniinikánská 2, 6íJi 69 í!!RNO

praeoviště: Měni
C;,r

Ověřii dne: ,,,,,,

',""::'

Bi'no 23.03.20I8

Iiig. Mii'oslav I-Iošna, IČ 40385311, náiněstí 3. května ů83/3a, 621 00 Bi'no
Stavba nazvaiiá: ,Novostavba poty('unkční b?i«lovy se sícllem Firn-íy ARSSTAV 1la ?il. Plotní
v Bi'iíě"

'ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 290

Úřad městské části iněsta Bt'iia, Bi'no-sti"ed, Stavební úřad (clále jen stavebiií úřad), příshiši'íý
podle ust. § 13 odst. l písi'n. c) zákona č. 183/2006 sb., o úzeiniiíin pUnování a stavebním řáclu
(staveL+ní zákon), sr platiiém zněi'ií, obdi'žel dne 04.12,)017 žádost žad:itele, ktei'ým je

Ing. Míi'oslav Hošna, IČ 40385311, náíněstí 3. května 283/3a, 621 0(.) Bl'llO, zastohipeného na

zámladě l?ílné inocí Ing. arcli. Mai'tiiioíi Kutnohoi'sko?i, IČ 4]566181 . D?it'd'ákova l786-/5, 613 00
Bn'io, (dopLněnori iiaposledy clne 05.02.2018) o vyclání úzeinnílio rozhodnutí o íiinístění stavby
s názvein: ,,Novostavba polyfunkční b?idovy se srdlein firiny ARSSTAV 1121 Lll. Plotní v Brně" na
pozemcích parc. čís. 114, 788/4, 773 21 112]] , k ú. Ti't"iitá, obec Bi no.

Stavební úřad poso?idil í)í územním řízení výše ?ivedeiio?i žaí:lost podle ust. § 90 zákoiia
č. 183/2006 SL).. o úzen'iním plánování a stavebním řáclu (stavební zákonl ve z.něíií clo
31. 12.2017 (dále jen stavební zákon) a iia základě tolioto poso?izení s5idává v socilaclu s článkein
II bod tO zákona č. 225/2017 Sb., změna stavebíiího zákona a dalších so?ivisejících zákoiiCi
a podle ust. § 79 odst. l a :g 92 odst. l stavebiiího zákona žadateli, kterým je

Ing. Miroslav Hoši'ia, IČ 40385311, náměstí 3. kíěti'ia 283/3a, 621 00 Brno
rozhodmití o innístění stayby

s názvem: ,,Novostavba polyfunkční b?idovy se sídlem firn'iy ,?'tRSSTAV na íil. Plí?»tní
v Brně" na pozemcícli parc. ěís. "174, 788/4, 773 a 772/1, k. ú. Tianitá, oLíec Brno.
Sravba je členěmí mr .samvebr'ú objekry
SOOI Novostasítiapoly[l'unkčníbudovy
SO O') Vsakovací zařízení. dešt'ov,4 kaiialiy.acc
SO 03 Zpevi'íěné plochy

c.,1. MCBS/2018/0043907/VIL?)
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Drulí a účel umist'o»iaiié síavby. prostoi-ové řešeirí stavby.' .
Jeclná se o iiovostavbu polyfrinkčrího objektu (,clále jen novostavba) a veiikovní teclinické
t'ozvocly (vodovod, dešt'ová a splašková kanalizace, vede+ií NN, plyiiovod), zařízení pro
odvedeiua dešt'ových vod (vsakosiací zařízení a odlučovač ropných látek) a zpevněné plocliy
(konmnikace, pai'koviště) včetně opěi-iiýcli zídek na pozeincích 714, 788]4, 773 a 112]1, k. ú.
Ti-iiitá, obec Bi-no.
Novostavba

zakládá iiái-oží iiové zástavby vseverní části plochy vymezené ?ilicí Plotní, Železničiií
a prostorem že]eznice. Je iiavi-žena jako nepodsklepená samostatiiě stojící sedmipodlažní b?idova
zastřešená plochýi'iíi střechaini, s n"iaximál1'ií výško?i +22,050 nl (úroveň +0,00 je výšková úroveň
podlahy prodejny v I.NP a části přilehlého teréim). B?idova se nad 1 . nadzemiiíin podlažím (NP)
k jihu rozevírá do dvo?i křídel ?ikončených na jižním ok?raji pozen"ik?i štíty. Křídlo do ?ilice Plomí
iná šest NP a částečné 7.NP (nad poloviiiou 6.NP). Křídlo ukonč?ijící severozápadní oki'aj stavby
iná dvě NP. 1.NP zabírá i l)IOC?ILI inezi oběma křídly. V severozápadní fasádě vystupuje limota
arkýře (předsazení 1,0 m) a v severovýchodní fasárlě liinota doinovnílío scl'iodiště (předsazení
] ,55 in). Zelená plocha ?ivnitř bloku je situovaná iia ploše terasy iiad l .NP.
Objekt bude sr 1.NP obsahovat obchodní jednotku a hroinadiiou garáž, v dalšícb podlažícli
adininisti'ativní prostory a Liytové jednotky s balkoiiy l)Ol)ř. terasaini, 2. a 3.NP kanceláře, ve
4.NP kancelář a byty, v 5. - 7. NP byty. V podlažícli s byty je navržeiio 5 bytioi velikosti 2+kk,
7 bytů velikosti l+kk a 2 mezonetové byty 4+kk.
Novostavba s půdorysem nepravidelného pětiúhelníl<u je umístěna na pozeincícli )-+ai-c. čís. 774
a 788/4, k. ú. Triiitá, obec Bi'no; délky jednotlivýcli stran jsou: straiia jihozápadní 17,390 m,
sti'aiia jilqovýcliodiií i9,850 +n, strana východní spolu se sti-anou severovýchodní v i'i"iít'iiém
zaoblení 14,050+4,095+16,800 m, sti'ana severozápadiií 26,500 in. Jižními a východiií straiiou
těsně přilél"iá k hranici inezi pozeinky parc. čís. 788/4 a 788/1, k. ú. Trnitá, obec Bi'iio a 714
a 773, k. ú. Trnitá, obec Brno. Severozápadní stíaiia je vzdálená od l'iraiiice mezi pozeinky 188/4,
774 a 788/l a 773, k. ú. Trnitá, obec Brno 2,20 in. Vzdáleiiost mezi schodišt'ovýin pi'ostorein
a nejsevernějším bodem pozeinku parc. čís. 774, k. ú. Trnitá, obec Briio je 16,75 m.
Stavba bude připojena nově navrž:enýini technickýi-iii i-ozvody vedenýi'ni iniino budov?i,
iiavaz?ijícín'ii iia přípojky, které budori realizované si ráinci stavby ,,Trainvaj Plotiií". V prostoru
u vsthip?i do prodejiiy (ul. Plotiií) b?ide iia pozeinku parc. čís. 774, k. ú. Triiitá, obec Bí'llO
?iinístěný: vodovod HDPE DN 50 délky 2,5 m, NTL plynovod PE DN 50 délky 3,0 m

a elektrický kabel CYKY 4Jx95 mm2 délky 3,O in v chráničce. Venkovní svítidlo navržené
v prostor?i Ll hlaviiího vstup?i do objektu bude iiapojeno kabelein CYKY 3Jx4 délky 2,4 in
v chráničce. Splaškové vody budo?i odvedeny potr?ibíin PVC-KG DN 200 délky 14,5 m
vedeným na pozeinku parc. čís. 774, k. ú. Trnitá, obec Brno z prostor?i u hlavního vchodri do
objekt?i do revizní šachty, která se nachází sr severní části tohoto pozeinku.
Vsakovací z,ai=ízení, dešt'osiá kcmcdizctce

Dešt'ové vody budou odváděny dvěina větveini: ze střech, teras l)římO do vsakovacího zařízení
k likvidaci dešt'ových VOCI (dále jen vsakovací zařízení) a ze zpeviiěných plocb přes odlučovač
t'opných látek (dále jen ocll?ičovač) do vsakovacílio zařízení a přepadem do jediiotiié kanalizači'ií
přípojky. Potríibí a zařízení jso?i i?unístěiia iia pozemku pai'c. čís. 774, k. ú. Trnitá, obec Bi'iio.
Větev z tníb PVC-KG DN 150 celkové í:lélky 36,2 m začíná v prostoi-hi vjezdu do garáz:e, vede
podél lii'aiiice s pozeinkem parc. čís. 773, k. ú. Trnitá, obec Bmo, v ploše parkoviště odbočí
k ?ilici Plotní a dál vede přes ocllričovač do vsakovacího zařízei-ií s i-ozi'nět'y 2,40 x 5,6 x O,66 m,
ktet'é je i?tmístěno podél výcho«liií íii'anice s pozemkem P:?ll'C. čís. 773, k. Ll. Tnqitá, obec Brno, ve
vzdálenosti 1 ,] in od íií a 7,62 m od ne?jsevei-íiějšíl"io bodci pozemk?i parc. čís. 774, k. ú. Ti'rmá,
obec Bi'no. Na t?ito větev je připojená vpust odvádějící dešt'ové vocly z pai'koviště. Di'íil-iá větev
z ti'cib PVC-KG DN ")00 ílélky 7,8 m začíná v prostorci u do+noviiíbo schodiště 21 vede přes
kallallZaClll sachtu do VSakOVaClllO ZařlZelll.

C.j. MCBS/2018/00439{)7/S/IL?)
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Zpevriěrié plocliy

Vstupy a vjezd do objektu jsoyi navržeiiy z iiových koi'imnikací, navazujících na iiosre budované
konmmkace v ?ilici Plotní, které jsou so?ičástí stavby ,Traínvaj Plotní". Chodiiíky, parkoviště
a plochy zeleně jsobi ?iinístěny na pozemku parc. čís. 114, k. ú. Trnitá, obec Bi-no. Podél části
severozápadní íasády, t?j. od vjezdu do objektu směrem na sevei- je navržeiiý chodník šimký 2,0
m, ktei-ý dál pokračíije podél severovýclioílní fasády v šířce 1,85 in. Před vstiipem do objektu se
iia teiito cl"iodník iiapoji?+je další chodník široký 2,O in, který vede do sevei'ií části pozeinku.
Parkoviště s půdorysnými rozinery 4,50 x 9,75 m severozápadníin okrajem pi'iléhá k hraiiici
s pozeinkem 773, k. ú. Trnitá, obec Brno, zbylýini oki:aji přiléhá k chodnílůín a zelené ploše.
Pojízdiia plocha s opěrnou zídkou je iiinístěna na pozeincích parc. čís. 773 a 172/1, k. ú. Ti-nitá,
obec Brno mezi pozeinky 114 a 772/3, k. ú. Triiitá, obec Briio. Jedi"iá se o plochu s pčidorysnými
roziněry 6,20 x 27,30 Il], která navaz?ije iia iiove budovanoíi kotminikaci (odbočeiií z ulice
Plotní) vráinci stavby ,Tramvaj Plotní". Plocha je ohraiiičená při severozápadiiíi'ii okr'a.ii
opěrno?i zídkou s délkoyi 18,00 in a proiněiino?i výško?i O,20 - 0,80 in. Zelená plocha v prostoi'u
u6,60
vjezd?i
do gai-áže ?je ohi-aiiičená opěrnou zídkou s proir+ěnnou výškou O,34 - 054 m a délkou
in, ?iinístěno?i na pozemku pat'c. čís 774, k. ú. Trnitá. obec Briio.
Di'uh poz,emků podle katasti'u rieinosiiíostí, m:r kÍe»-ýcli se slavba umist'í.tje.'

Pozemky: parc. č. 712]{, 113 a 774, k. ú. Ti'nitá, obec Briio jsou v katastni neinovitostí
evidovány
jako ,,ostatiií ploclia': pozei'i'iek parc. čís. 788/4, k. ú. Trnitá, obec Bt'no ?jako
,,zalii-ada".
V.ymez.enť úz.emí dotčem:ho vliv.y síavby.'

Jako úzen'ií dotčené vlivy stavby staiiovil stavební úřad l)IOC?ILI sliodiioci s plocliou pozeinků
a S(aVeí), ke kfer71l] nlaJl VlaStll Cka Íle50 Jll a VeClla })l'21Va LlCaStmCl LlZell l l'l O řlZell V:71l]eZenl
v oclůvodiiění totioto roziiodmití, tj. pozeinky, na ktet'ých se stavba uinist'uje: pozemky pat'c. čís.
772/1, 773, 774 a 78814, k. ú. Trnitá, obec Brno a sousediií pozeinky: pozemky parc. čís. 772/3,
771/2,
788/2, 788/1, 778, 111, k. Ll. Trnitá, obec Brno, pozemky parc. čís. l l 15/1, il23, 1134,
1135, 1 136/2 a l 136/1, k. ú Komárov, obec Brno.
Pi'o uinístění cr pi'ojektosiou přípravu stavb'2,í a r'ecdizctci části stavb>i se stcmovr t>íto podinííiky.'
1. Vdalšfi'n stupni pro5ektovrc dokumentace bude dodržen druh a účel stavby, základní
pai'ametry jejího prostoi'ovél"io řešeiií a ?iinístěiií, uvedené v popisu stavby sie výrokové části
tolioto rozhodn?ití a obsažené v projektové dokcimentaci ověřené v územním řízení k akci:
,Novostavba polyfunkční budovy se sídlen'i firmy ARSSTAV i"ia ?il. Plotiií vBriiě",
zpracoyané
Jiig. arch. Mai-tii'io?i K?itnohorskou v září 2017. Případné změny nmsí být předem
projediiány a povoleny stavebním úřadem.
2. Cásti stavby, které podle ust. í§ 103 stasiebního zákona iievyžadují stavební povolení aiii
ohlášeiií stavebnímu úřadci, budou provedeiiy podle dokumentace overené v územnínl řízení.
Případné ziněny nesmí být íealizovány bez předcliozího projednání a povolení stavebiiíin
úřaden'i. Při pí:ovádění uvedených částí stavliy je i'uitno dodržovat předpisy týkající se
bezpečiiosti práce, technických zařízei'ií 21 dbát o ochíami zdraví osob na staveništi i osob
iiepati'ících ke stavbě. Dále budoci dodrženy ustanovení vyhlá:šky č. 268/2009 sb.,
o technickýcli pozadavcíclí na stavby, v platnéin znění, cipravující požadavky Ilžl provádění
stavby, a přísltíšiié teciiiiické noi'my. V průběl"iu provádění stavebn'ích prací bude clodrzen
zákon č. 258/2000 sb., o oclu'aiiě veřejného zdraví, v platném Zllění - Clíl 6 S, 30-36 a nařízeiií
vlády č. 272/201 l sb., o ochi'aiiě zdi'aví před í"iepříziiivýíni účinky liluku a víbt'ací a nařrzení
vlády č. 362/2005 sb., o bližších požadavcícli na bezpečnost a ocliraim zdi'aví při práci íia
pracovištích s nebezpečíin pádu z výšky nebo do moíibky a ii:iřízení vlády č. 591/2006 sb.,
o bližších miiiimáliiích požadavcích 1121 bezpečiiost a ochi'aiui zdi'aví pří práci na staveiiištích.
Bíidou zqjištěny bezpeči-ié vstupy a vjezcty do objektči. Po celo?i dobu realizace nesmí dojít
pl'C
Ca:
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k ohrožení bezpečnosti a plyi-n+losti silničního provozu 1121 pozemnícli kom?inikací'ch, musí být
z;jištěna t»ezpečnost chodců. Běheín stavby dodrzte voliiý prčijezd pro požární, sanitní
a pol'iotovostní vozidla. Podzeinní hydi'aiity iíesmí být zastayováiiy inateriálci'i'i, zabezpečte
inožnost l:ílyrnalého odvozu odpadkiůi. V prčibětm pi'ovádění stavby budo?i přijata qpatření ke
SlllZOValll pl'aSllOSfl VZ]l]kaJlCl zeJnllena I:)l'l SfaVeblllCll l)]-aClCh a manipulaci se S:y'l)k71lll
stavebmini inaterxaly, 3ako Ilapř. Skl-al)enl, Zakl':y'Valll, kOllfí'Ol21 ClSfOf)/ l)I'lJeZClOV7Ch
kortuiiiikací atd.

3. E3udou splněny požadavky Odboru životnílio prostředí IVíagistrátu města Brna ((ŽP
MMB) ?ivedené:

í.i zcnoaznéin staiiovisku č. j. MMB/0443306/201 7/KRO ze diie 31.l0.20] 7.'

Budou instalováiiy kotle nízkoeinisnícli parainetrů s maxiinální koiicentrací NO, ve
spalináci'i 70 mg/in3 (5. tř. NO,)
Případné změny ve zpčisob?i vytápění, projektovanéin ji'iieiiovitéin tepeliiéin výkorni

a počtu plynovýcli kotíioi b?idou předloženy ke scliváleiií iia OŽP MMB v dalším st?ipni PD

Do clalšíl-io stupně PD bude zapracován podrobný návrh technických a organizačiiích
opatření keliíninaci pi'ašnosti ze stavebiií čii"inosti (kropeiií prašných ploch, očista
koimiiiikací, očista vozidel před výjezdein ze staveiiiště apod.)
ve stanos.'isku č. j. MMB/04 l 2305/201 7/AK z,e dne 08. 11.201 7.'

Do projektové dokuinentace pro stavební řízei'ií b?ide zpracován přeliled předpokládaiiýcli
dnihči a innožstv'í odpadiůi, které vzniknoíi při stavbě a případně provozu, včetně zařazení
odpadiůi dle Kataloghi odpadů (vyhláška MZP č. 93/2016 sb., sr platnéin znění) a ?ivedeii
zpčisob nakládáiií s tí3inito odpady (např. odstranění, eiiergetické využií, recyklace, zpětiiý
odběr apod.)

S odpady vzniklýini při stavbě a příp. provozi?'i bude iiakládáiio v soíiladu s podinínkaini,
staiiovenýini zákonem č. 185/2001 sb., o odpadecl"i sr platnéin Zllěllí a so?ivisejícími
právníini předpisy - předevšíin vyliláška č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění, vyl'ilášky č. 294/2005 sb., o podiníiikách ?ikládání odpadkči na
skládky, v platném znění.

- Sběriié
nanasměsný
SběriiénÍdoby
nádoL»y
směsnýkoinunáli'ií
koinunáli'ií odpad
odpad a na tříděný odpad budou riinístěiqy
V salnosfaílle mlSfllOSfl.

Projekt sadovýcli úprav stavby zpracovaný autorizovaným zahradníin architektein
předložte k vyjádření v dalším stupni PD.

4. E3udou Sl)1llěl'lY požadavky Odbor?i vodnílío a lesního bospodářství a zemědělství
Magistrát?i města Briia ?ivedené:

sie siyjácii=eii.í č. j. MMB/045 71 81/2017 ze dne 09. 11.201 7.'

Objekty odlučovač ropných látek, vsakoyací zařízení klikvidaci dešt'ových vod jsou
vodníi'iíi díly a podléhají povolení dle ust. § 15 zákoiia č. 254/2001 sb., o vodách
a O Zlllěllě iiěktei'ých zákonči, ve znění pozdějších předpisči (dále jeii vodní zákoii). Wcně
a místně přísltišnýin orgánein k povolení stavby je zdejší vodoprávi'ií úřad.
So?ičasně stavba vyžad?ije povolení k iiakládání s vodaini. B?ido?i doloženy tyto náležitosti:
žádost o stavební povolení a ;zádost o nakládání s vodami bude ve SinySlu ?ist. § 115
odst. 2 vodního zákona doložena dle vyhlášky č. 432/2001 sb., o dokladech žádosti
o
o rozhodmití nebo vyjádření a náležitosteclí povolení, souhlasů a vyjádření
vodopt'ávnílio ťiřad?i, ve znění pozdějšícli předpisči, včetně klad+iého stanoviska osoby
s odborno?i zpioisobilostí l'íydrogeologa k inožiiosti vsakování dešt'ových vod v danén"í
o

místě nayirz.eným zpčisobein
o

ZadOSl: 5Llde podana Opl-aVllell71lTh pl'aVlllnl Sllbjekfelll a podepsana Síanltál'lllm
zastcipcem

projektu stavby
stavby buclo?i
buclo?i řešeny všecl'iny
o vvprojektu
všecl'iny připomínky
připomíiiky účastníků
účastníků řízení a dotčenýcli
Olb'oallLol 21 0l'gallíZaCl

í.o závcrznéiy'i síaiiovisku č. j. IV?MB/O?SO3 944/201 7 ze dne 18. 12.201 7.'

(:2 .j. Ř4CBS/a)l) i8/0043907/VILI')

Síl'.

5

znečištěnípovrchových
Při výstavbě a následném provozováiií iiesiní dojít kekeznečištění
nakládáníin
a podzeinnícli vod, kolirožení jejicli jakosti iiedovolenýin nakládáníin se závadiiýini

látkain?i.

V záplavovém území neb?ide skladován volně odplavitelný inateriál ani iiebezpečný odpad

cl stavba nesmí zlioi'šit odtokové poiněi'y.

Stavebník přebírá veškero?i odpovědi'iost Z21 případné škody vzniklé na i-iiajetku při
pi'ůchodíi povodňovýcli priĎitoků iiebo ledochodi:i.

Vlastník stavby v záplavovém území je vázán povinnosti-iqi ?ivedeiiými sr cist. § 85 vodiiího
zákoiia, zejméiia je povimiost dbát o staticko?i bezpečnost a celkovori údržbu stavby, aby
iieohi'ožovala
plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit ?ji proti škodám pčisobenýin
vodou.
Veškerá rizika možnýcli povodňovýcl'i škod iiese stavebiiík, resp. vlastiú stavby.
Pi'o stavb?i v záplavovén"+ úzeiní bude zpracován povodňový Pl21l'l stasíby a poyodňový plán
l)r0 období výstavby objektu, který b?ide potvrzeii přísl?iši'íým povodňovýin orgánen"i, tedy

'ÚMČ Brno-střed. 'I +vodňový plán bude pŤedlo;žei-i ke kola?idacÍ stavliy.

5. Budou splněny požadavky Kra,jské liygienické stance Jihomoravskél'io kraje ?ivedeiié
v závaznéin sta+iovisku č. j. KHSJM 56568/20 17/BM/HOK ze dne 15. 11.2017:

Pt'ojektová dokumeiitace l)l'O stavebíqí povolení bude obsal'iovat doklad o vyhodnocení
zvukové izolace obvodovélio pláště s ohledein na )ql?ikovo?i zátěž z dopravy a izolace
stropťi a stěn mezi lilukově zatížeiiýini provozy a obytiiýii"ii n'iístiiosti'iqi iia základě ziialosti

skla-dby navrženýcťí konstrukcí, který bhide do'Íkladovat soulad s požadavky ČSN 730532 -

Akristika - ochrana proti hluku v b?idovácli a pos?izování akustickýcl"i vlastností stavebiiícli
výrobkči - Požadavky a reálný předpoklad nepřekročení hygienickýcli liinitioi liluk?i pro
cliráněiié vnitřní prostory staveb staiioveiiých nařízei'ííin vlády č. 272/201 l sb., o oc)naaně
zdraví před iiepříziiivými účinky liluku a vibrací, ve znění pozdě?jších předpisčí

6. B?idou spliiěny požadavky Drážního úřadu ?ivedené vzávazném staiioviskii zii.
MO-SOO 1443/ 1 7-2/Dj, DUCR-6 1470/ 17/Dj ze dne 26. 10.2017 :

Stavba bude provedena podle projektové dokuinentace předložené a odso?ihlaseiié
Drážníin úřadein. Přípactné ziněny této dokumentace je stavebník poviiien předein

projednat s Dráz.ním úřadein.

Stavb?i Ize povolit na základě projektové dokuii'ieiitace zajišt'?ijící oclirai"i?i proti hl?ik?i dle

pííloliy 1 část B vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci stav.

Stavba musí být provedena tak, aby byly splněi"iy podinínky ochi'any prosti liluku
stanovené v S2 8 odst. l písin. d) vyhlášky č. 268/2009 sb., o teclmických po'žadavcích na
stavby, v návazi'iosti iia iiařízení vlády č. 272/20 11 sb., o ochi'aně zdraví před nepříznivýíni
účiiíky l"il?ik?i a vibrací.

Stavbori nesiní být nepříznivě ovlivněny di-ážiií objekty a zařízení.

Při provádění stavby nesmí být ohrožeiia bezpečnost a plyi'uilost železničniho provoz?i.
Na stavbě nesiní být iunístěna taková světla nebo bai'evné plochy, které by mo}íly vést
k zámě+iě s drážními znaky nebo inohly jinak ohrozit provoz dráliy.

7. Bude splněn požadavek - dodatek č. 2 v závaz.néin staiiovisku Odboru kanceláře starosty
a ynějšícli vztalíů ÚIVíČ: Briío-střed č. j. MCBS/201 7/0 184228/ZRUL ze dne Ol .11.20l7:

Vzhledein k ton'i?i, že se stavba nacliází na území, kde je moz:ný výskyt nevybuchlé inunice
zII. světové války, je třeba pi'i pi'ováden'í zeinních prací storito možností počítat.
Pi'acovníci pt'ovádě,jící zemiií práce, b?idoci o této inožnosti iníoi-mováni a po?ičeni, co
v přípa«le nálezai podezřelého předinětu dělat. O pi'ovedené in[oi'maci ?ičiní stavbyvedoucí
zápis do Stavebníl'ío deríkci.

8. Budou splněny podmíiiky Odboru iiivestičního, ]Víagisti-átu iněsta Brna (OI MMB)
?ivede+"ié ve stanovisku č..J.j . MMB/04 l 1968/20 17 ze «lne 09. 11.2017 :

Stavba bude zařazena do koordiiiačnílio liarinonogt-atmi výk?opovýcli prací ve iněstě Bnlě
(ctále harmoiiogram) si tei'mínu od Ot.06.20l8 do 30. 11.2020

Při pi'o.iednávání a pi'ovádění stavby budoci dodržena ustanoveiií vyhlášky 8/2009.

C..1. MCBS/201S/l)043907/V[l..D
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Stavba bude navržena a provedena vkoordiiiaci se stavboíi Ti'ainvaj Plotní - souboi'
staveb, in:vestor SMB-Bi'něiiské koiminikace a.s. Stavba je připi-avena k i'ealizaci v letech
201 8/202l .

B?ide dodržeiia ČSN 736005 - Prostorové uspořádám' sítí technického vybaveiií.
Stavebrík podá na OI MMB žádost o so?ihlas kzáboru veřejného pi'osti'anství pro
výkopové práce dle čl. 5 vylílášky 8/2009 nejpozí:lěji 30 dm'oi před zah;jjením ?ižívání
v(:l'eJneliO l)rOSfl'allSfVí.

Stavebník předá ?lžl Odbor iněstské iiiforinatiky Magistrátu města Brna zameření
sk'utečného provedeiií stavby.

Bí?ídou respektována ochi:aniiá pásma vodovodů a kaxializací pro veřejnou potřebu dle
zákoí-ia č. 274/2001 sb., o vodovodecli a kanalizacícli pro veřejiiou potřebu, ve znění
pozdějšícl'i předpisči.

Bude respektováno vyjádření pi-ovozovatele vodohospodářské iiifrasti-?iktury společiiosti
Brí"íěnské vodárny a kaí"ializace, a.S. ze dne L8. 10.2017 č. j. 721/027934/201 7/JHa.
9. Budou splněny podínínky uvedené ve vyjádření společiiosti Brněnské konmnikace a.s. Zll.
3100-Nov-766/}l ze ctne 03 11.2017:

Příjezd na stavenište z h]ediska časovélio a tecliiiického mLlSí být předem projednáii se
zhotovitelein připravované stavby "Tran"ivaj Ploti"ií - soíibor staveb, etapa 2-4". Tet'inín
realizace stavby polyfí?ínkčního domu bude oznámeii miiiiinálně jeden iněsíc předein
zástupci investora stavby ,Tran"ivaj Plotní" společnosti Bí-něnské komui"iikace 21.S.
Z hlediska budoucí správy MK hil. Plotiií požad?ijeme v dalšíin st?ipni PD opticky oddělit
soukroiné přístupové cliodníky od prčiběž.ného chodiiíku MK ?il. Plotní.

10. Budo?i splněny podinínky íivedeiié ve vyjádření společnosti Dopravní podnik města Brna,
a.s. zii. 13238/2017/5040 ze dne 20.l1.20l7:

Po dobtí stavby nesi-iíí být narušeiia bezpečnost a plyrmlost dopravy.
Stavební nebo jiná činnost v prostoru koinuiiikace s provozein MHD ímisí být prováděiia
tak, aby byla zachována miiiiinální prioijezdi'iá šířka 3,5 Il'l.

Nezbytné dotčení dopravy 21 projekt přecliodnélio dopi'avnííio značeiií projednejte
v dostatečnéin časovém předstihu s pracovníky Odboi'hi Příl)l'21VY provozu.
Místo stavebních prací zabezpečte, bezpečiiostně oziiačte a vybavte přísltišiqýin
dopraviiíin značením. Výkopové práce provádějte inimo dopravní špičk?i.
»lněi'iy podinínky ?ivedené ve staiioviskri Odboru dopra'v a n'iajetku, oddělení
1l. Budou Splněny
U M CBrx'io-střed č. j. MCBS/2018/0012522/URBJ ze di"ie 19.01.2018:
dopravy UMC
Zajistíte bezpečný pí'ichod chodců v šíři 1,5 in.

Návrh nového DZ před stanovei"iín"i OD MMB bude předložeii a l:írojediián s Úřadein
íněstské části města Brna, Brno-střed, Odborein dopravy a inajetk?i, Odděleníin dopravy
a Brněnskými korruiiiikaceini a.s.

Před zahájením stavby stavebiiík požádá ÚMČ BS Odbor dopravy a inajetku, Odděleiií
dopravy o předáiií předmětného pozeinku iia základě předávacího protokolu.
O stavební povolení na stavbu sjezdri a úpravri koin?iiiikace bude požádáiio ?i speciáliiího

stavebnílío ářadi?i ÚMČ BS a pro parkovací a oclstavná stání na- stavbu tude dodržena
ČSN 736110 Projektování iníst-ních-koiminikací.

Rozliodnutí o povolení změny připojení koinunikace požádejte věcně a místně přísli?ištqý
silniční správní úřad, kterýii"i je OD MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.

í2. Pl'(') uinístění stavby a realizaci části stavby b?idou Sl)Illěll:)/ podmínky vlastníkCi a spt'ávciůi
stavbou dotčených inženýrskýc)i sítí nebo jejich oclirannýcli pásem, které se týkají vytyčeiií
stavby, výkopovýcli pi'ací v blízkosti zařízení. kontt'oly nepoškozenosti sítí před záhozem,
zabezpečení a ocht'any stávajících sítí, zajištěiií výkopů, podmínek křížení sítí, staveništní

dopí'avy, při prováděiií zemních prací b?ide dodi'menJí ČSN 733050 Zeinní pi'áce, křížeiií
kabelči nuisí být si so?ilad?i s ČSN-736005 Pi'ostoi'ová úpt'ava vedei'ií techiiíckélio vybavení,
civedené v jejich vyjádření:

společnosti Bnqěíiské vodát'ny a kanalizace. a.s., č. j. 721/027934/2017/JHa ze diie
18ilOi20l7

.1
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společnosti E.ON Servisní, s.r.o., zn. B6941-16213112 ze diie 08.ll.20l7, Rl 170816217665 ze diie 16.ll.20l7

společnosti GridSeí:'vices, Sí.0., Zll 5001609964 Ze dne 20. 1 1.2CN 7
společnosti T-Mobile Czecli Repriblic a.s., č. .i. E41670/17 ze dne 30. 11.2017

sÍpolečnosti Česká telekoiminikačiií iiifrasti'uktui:a a.S.i č. j. 740078/l 7 ze dne 12. 10.2017

společnosti České radiokoinunikace a.s., zn. UPTS/OS/] 79999/2017 ze dne 31. 10.2017
spolecnosti ííifoTel, spol. s r.o., zn. 171004/z/cin ze dne 27. 10.2017.

Účastnik řízení stanovený podle cist. S, 85 stavebního zákoiia a vyi'iíezeiiý v souladu s ust. § 27
odst. l písn'i. a) zákona č. 500/2004 sb., správiiflio řádu, v platnéin ziiění, je Ing. Miroslav

Hošiia, IČ 40385311, náměstí 3 . května 283/3a, 621 00 Brno.
Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 04.12.2017 žádost žadatele, kterým '3e Ing. Miroslav Hošna,

IČ 40385311, iiáiněstí 3. května 283/3a, 621 00 Briio, zastoupei'iélio na základě pli'ié moci Ing.
arch. Martinou Ki?itnohot'sko?i, IČ 41566181, Durd'ákova 1786/5, 613 00 Briio, (doplneiio?i

iiaposledy dne 05.02.20l8) o vydání úzeinního rozhodnutí o umístěi'ií stavby snázvein:
,,Novostavba polyfunkční b?idovy se sídlem fii'iny ARSSTAV iia ul. Plotiií vBrně" na
pozeincích parc. čís. 774, 788/4, 773 a 772/1, k. ú. Trnitá, obec Bi-iio.

Vzhledein k toinu, že žádost byla podána dne 04.i2.2017, dokoiičil stavební úřad řízení
v soulad?i s článkein II bod 10 zákona č. 225/2017 sb., zn'iěna stavebiiího zákona a dalšíclí
so?ivisejících zákonči.

Žádost byla doložeiia těmito závaznými stanovisky, stai'iovisky a vyjádřeními:
Odborri životního prostředí Magistrát?i iněsta Bi-iia, Odbor?i úzeinnílio plánování a rozvoje
Magistrám města Brna, Odboru dopravy Magistrát?i iněsta Brna, Odbor?i vodního a lesního
hospodářství a zeinědělství Magistrátyi města Brna, Odboru památkové péče Magistrátu iněsta
Briia, Krajské l"iygienické stance jiliomoravského kraje, Hasičskél'io zácliranného sboru
Jihoinoravského kraje, Drážiiílio úřad?5 Sekce ekonoinické a inajetkové Miiiisterstva obraiiy,

Úřadu pro civilní letectví, Odboru kaiiceláře starosty a vitějšíclí vztaluoi ÚMČ Brno-střed, Odbor?i
investičního Magistrátu města Brna, Majetkového odboru Magistráti?i iněsta Bma, Odbor?i

dopravy a inajetku, oddělení dopravy ÚMČ Brno-stiaed, Krajského ředitelství policie
Jilíoinoravskél"io kraje - Odboru správy majetku, Povodí Moravy, s. p., Spi-avy železničiií
dopravn?í cesty, státní organizace, Dopi'avi'iího poí:'?nilu iněsta Brna, a.s., společností: Brněnské
komunikace a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Teclinické sítě, akciová společnost,
E.ON Servisní, s.r.o., Gi'idServices, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech

Republic a.s., Česká telekoi'imiiikačiií iiifrastruktui'a a.s., České radiokoi'rmnÍkace a.s., InfoTel,

spol. sr.o., SMART Comp, a.s., NetDataCoinm, s.r.o., ČD-Teleinatika a.s., itself s.r.o.,
EZAMONT Servis a.s. a sinlocivami o připojei-í k distr'ibuční soustavě: plyiiovod - dodavatel
společnost GasNet, odběr elektřiny - dodavatel společíiost E.ON Distribuce, a.s., sinlo?ivo?i
o závazk?i zajistit dopravní a techiiické připojení pozet'i'ikioi parc. čís. 774 a 788/ í, k. ú. Trnitá,
obec Bi'no iia konuinikaci a disti:ib?iční vedení V Lll. Plotiií.

PO pOSOLlZelll Zanlertl SfaVebm Lll-ad OZllalllll LlCaSflllk{ollll l-laZelll a dOíCell:ýlll Ol,":'allLollll zalia?leni
úzerrmílio řízení o ?imístěiií předmětné stavby a sohičasně stanovil Ihůtu, do kdy inohoíi účastníci
řízení uplatnit iiáinitky a dotčené oígány závaz+iá stanoviska. Ve staiiovené Ilíioitě nebyly
íiplatněny i-iámitky účastníla:'i řízení. Stavební úřad upcistil od ústního jednání 21 ohledání iia místě,
nebot' IllLl jso?i dobře známy ponqěry sr úzeíní a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
l)OSOLlZelll Zalllel'Ll.
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Okr?ih účastníkioi územního řízeií byl staiioveii v soul;id?i s ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebníbo
zákona. Při vyinezování ok?n?ih?i účastníků úzeinního řízeiií dospěl stavební íiřa«l k závěi-u, že
v danén'i případě toto pvávní pcstavení přísh?iší podle LISL. § 85 odst. l písin. a) stavebního zákoiia

žadateli, tj. Ing. Miroslav Hošna, 'Č 40385311-, náměstí á. května 283/3a, 621 00 Bi'iio, dle ust.

§ 85 odst. 1 písin. b) obci, na jejíinž. území iná být požadovaný záiněr ?iskutečněn, tj. Statutární
město Brno, zastocipené stai-ostou Městské části iněsta Bi-na, Bi-iio-střed, dle ?ist. § 85 odst. 2
1)íSlll. a) vlastníkovi pozemku, iia kteréi-n íná být požadovaný záme.r uskutečněii tj. vlastník
pozen'iku pai'c. čís. 774 a 188/4, k. ú. Trnitá, obec Brno , 621 00 Brno a

621 00 Briio a vlastník

pozemk?i parc. čís. 773 21 112/1, k. ú. Trnitá, obec Briio - stathitární iněsto Brno, zasto?ipené
Odboi'ein majetkovým Magistrátu města Brna, Malinovskélio iiáiněstí 3, 601 67 Brno, dle ?ist.
§ 85 odst. 2 l)íSl]l. b) osobám, jejicM vlastnické právo nebo jiiié věcné právo k sousedníin
stavbáin anebo sousednín"i pozemkůin, iiebo stasrbám íia nicli ii"ičiže být územním rozliodnutím
přímo dotčeno, tj. vlastníci pozeinkči a staveb na nich, které byly zal'iriiuty do území dotčeného
vlivy sta'vby: vlastník pozemkíoí pai-c. čís. 788/2, 788/1, k. ú. Tmitá, obec Brno - Bi-iiěnské
koi'ruinikace a.s., Renneská třída 787/la 639 00 Brno vlastiiík pozeinkči pai-c. čís. 772/3 77]/2,
k. ú. Trnitá, obec Brno - .J
, 6]7 00 Bri'io a ?
638 00 Briio, vlastiiík pozeii'ikči pai'c. čís. 777, 778, k. ú. Trnitá, obec
Brno, parc. čís. l 115/1, 1123, k. ú. Kon'iárov, obec Brno a stavby č. l). 31, k. ú. Komárov, obec
Brno - sta{utární město Brno, zasto?ipené Odborem inajetkovýin Magistrátu města Brna,

Maliiiovského iiáiněstí 3, 60i 67 Bi-no a Odborem investiči:íin a správy bytovýcli domiži ÚMČ
Brno-střed, Doininikánská 2, 601 69 Brno, vlastník pozeinkči parc. čís. ] 134, 1 136/2, 1 136/1,
k. ú. Koinárov, obec Brno a staveb č. p. 548, 546 a stavby bez čp/če na pozemku parc. čís.
1136/2, k. ú. Koinárov, obec Briio - UXA Sl)Ol. S r.o., Plotní 546/45, 602 00 Brno, vlastník
pozeinku pai-c. čís. 1135 a stavby č. l). 547, k. ú. Koinárov, obec Bt'i'io 664 31 Lelekovice a vlastiiíci, příp. pověření správci povodí, techiiické
a dopravní infi'astr?iktury,: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 93')/1l, 602 00 Brno, Brněnské
koinunikace a.s., Reimeská ti'íí?la 787/la, 639 00 Brno, Brněnské 'vodái-ny a kai'ializace, a.s.,

Pisárecká 555/la, 603 00 Briio, Česká telekonmnikační infrastr?ikt?ira a. s., Olšaiísl<á 2681/6,
130 00 Praha, České Radíokoinunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, E.ON Česká

rep?iblika, s.r.o., F. A. Gerstiiera 2151/6, 370 0l České Budějovice, GridServices, s.r.o.,
Plyiiárenská 499/1, 657 02 Brno, T-Mobile Czecli Republic a.s., Ton"iíčkova 2144/1, 148 00

Pr'qlia, Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno, UPC Česká republika, s.r.o.,

Závišova 502/5, 140 00 Praha, zastoripeiiá InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00
Briio.

Dle ?ist. 'S 4 odst. 2 stavebního zákoiia rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznýini
stanovisky a staiiovisky dotčenýcli orgánů. Požadavky ?ivedené ve stanoviscích, vyjádřeních

Odborri životního prostředí Magistrátu iněsta Brna, Odboríi vodnfl"io a lesního hospodářství
a zen"iědělství Magistrát?i mésta Brna, Kt'ajské hygienické staiice jihoínoravského kraje,
Drážnílio úřadu, Odt»ona investičního, Magisti'átu města Briia, Odboru dopravy a majetku,

oddělení dopravy ÚMČ Bt'no-střed, společiiostí: Briiěnské koiminikace a.s. a Dopraviií podt"iik
iněsta Brna, a.s. byly zahi'mity do podinínek tohoto rozliodmiti'.

Dodatek č 2 v závmziiém stanovisku Odbor?i kanceláře stai'osty a viiějšíclq vztahči ÚMČ Brnostřed, týk;qjící se n'ío;žiiého výskythi iievyb?iclilé inui-iice, byl stí:webníin úřadem posouzen jako
podinínka pi'o realizaci stavLiy a byl zahrncitý do podínínek t'ozlioclnutí.
Vsoulad?i s hist. 'q 9 odst. 3 zákoiia č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územiiílio
i'ozhodování, úzeinnííio opatření a stavebiiího řádu, v platnéin znění, stavební úřad zalii'nul do
podmínek to!toto i'ozhodi'i?ití í podinínky pro realizaci stavby. V daném případě se ?jed+iá
o technická vedení iniíno biidovu, ktei'á dle ?ist. S; 103 odst. l písin. e) bod 10 stavebního zákoíia
nevyžadu?jí stavební povoleiií ani ohlášení.

j
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Naopak podmínky pi'o i'ealizaci částí stavby, je5ícl'iž. pi-ovedení vyzadi?i'3e stavebi'ií povolení,
nebyly žadateli si úzeiniiíin rozhodruítí uloženy, protože realizace této části stavby je podmíněna
projednáním záiněr?i ve stavebi"iím řízeiií.
Požadavky, jejichž spliiění žadatel doložil v podkladecli připojeiiých k žádosti, stavetní úřad do
podmínek rozhodnutí iiezahrmil.
Stavba vyliovuje obecnýin tecliiiickým požadavkčim iia výstavtu stanovei'iým vyhláškou
č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na vy?ižíván?í úzei'i"ií, v platiiéin zněiií, vybláškou
č. 268/2009 Sb, o techiiickýcli požadavcích iia stavby, v platném znění a vyl'iláškori č. 398/2009
sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbai-iéi'ové cižívání staveli. Ol2jekt
má zajištěno připojení iia sítě teclii"iické iiifi'astniktury a pozei'nní koinunikace. Vstupy a vjezd do
objektu jsou navrženy z nových zl?íevněiiýcli plocli a koiminikací, navazíijících na nově budované
komunikace
vulici Plotní, které jso?i Sl)OIL? spřípojkaini pro iiovostavbti so?ičástí stavby
,,Tt'ainvaj Plotní".

Podle schválenélio Úzeinníl'xo plánu iněsta Brna (dále jen ÚPmB) jebo závazné části, Vylilášky

statutái-iiíl"io města Brna č. 2/2004, v platnéin znění, je stavba navržei-ia v návrliové ploše
smíšeiié obclíodri a služeb - SO sn'iíroci vy?izití území danoyi iiidexem podlažní plochy
IPP = 1,0-2,0 a v ploše pro dopravu - komunikace a prostranství inístního výzi"ían'iu.
Plocby SO slouEí převážiiě k uinístění obchodnícli a servisníct-i provozoven a administrativy,
které podstati"iě iieruší bydlení. Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsalmjí
i f?inkci bydlení, požaduje se využití ininimálne: částí vnitrobloku přilehlýcíi k bytovýin dormoín-i
po?ize pro každodeiiní rekreaci zde bydlícícli obyvatel (tj. především pro zeleň a lířiště)', tímto
požadavkem se nevyhič?ije možiiost ?imístěiií podzemnícli garáz.í pod terénein vnitrobloku za
podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohod?i bydleiií a nadzeinní část vnitrobloku
bude vy?ižíváiia, jak je výše požadováno.
Přípustiié jsoíi: adiniiiistrativní b?idovy, stavby pro bydlení v rozsah?i do 50 % výměry fi?inkční
PIOCII:Y; za stavby pro bydlení se přitom považiijí objekty, ve kterýci-i více než polovina
podlaliové plocliy odpovídá požadavkůi"ií na trvalé bydlení a je k toin?ito účelu ?irčena, a stavby
slo?ižící k za,jištěiif fí?inkce
bydlení (nadzemiií stavby techiiické vybavenosti, gai-áže, parkoviště
a
k
apod.),inaloobcl'iodniprovozovnydoveliostil

500'
dall
?blda
in-pi-oe3nipocqy,inaoocqoni

provozovny do velikosti 3 000 sni prodejní plochy za předpokladu sit?iování ve vícepodlažiiíin

objektu odpovídajícíin cliarakteru území a za?jištění parkování sr objektu, provozovny stravování
a ?ibytovací zařízení, řemeslné provozovny, služebiiy městské policie, stavby pro správu a pi-o
církeyní, kulturní, sociální, zdravoti"iické, školské a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro
mimoškolní činnost a center pohyboiiýcl'í aktivit, zábavní zařízeiií.
Stavby a zařízení nerivedené v regulačních podinínkách jednotlivých funkčníclí typů jsohi
nepřípustné - s výjiinkou komunikací a zařízení teclinické vybaveiiosti zajišt'ujícícli pouze
bezprostřední obslcihci předmětné fhinkční plocliy, objektči zeleně, dětskýcli }'iřišt' a ostatních

veřejných pi'osti'aiiství.

Míra stavebt'iího vycižití je pro návrhové funkči"íí PlOCl'lY stanovena siněrně.

Dle Stanoveiií iíidex?i podlahové ploch2)i, ktei'ý je socičástí žádosti o vydání územnílio rozliodiuití
je liodnota indexu podlažní plochy (IPP) pro daný záiněr 2,O N;ivržeiiá výška objekt?i akcept?ije
výškovou hladiím zástavby (21,3 ín -+- 0,75 m) uvedeiio?i v úzeiniií st?i«lii Vfskové zóiiováiií
v MPR a jejíin oclu'ai'iném pásmu, zpracované Ai'chitektonicko?i kanceláří B?ii-ian - Křivinka
v květnu 2007, pro oblast Koinárovská, ve které se záměi' iiachází.

Na základě posouzení uvedené stavby, stavební úřad konstatcije, že navrlíovaná stavba
polyfunkčníl'ío člOll'lLl S pt'ostory l)I'O bydlení, admiiiistrativu a obchod SPOILI S IIOVě iiavrzenými
tecl"íiiickými rozvody vedenými mimo budov?i, koiminikaceini a parkovištěm, zajišt'ujícími
po?ize bezpi'ostřednr obsh?ilm předmětné ftmkční plocliy, nezine.iií sCáva,jící účel a intenzitu
využití území, neiií v rozporu se záiněí:y úzeínnílio plánování v clotčeném území, je v so?ilad?i se
schválenou úzeinne pl;Anovací dokuinentací - ÚPinB, a pt'oto je přípustríá.
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Toto územní i'ozhodnutí platí J roky ode di"íe, kdy iiabude prásiiií moci. Úzeinní i'ozhodimtí
. iqepezbývá platiiosti, bylo-li v době jeho platnesti započato s vyi.ižitím území pro stanovený účel
v případech, kdy se povolovací rozliodnutí iiebo jiný úkoii iievydává.
Potiěení o odvolání

Proti toi'imto i'ozhodnutí inoliou podat účasti'iíci řízeiií podle hist. § 81 odst. 1 správiiího řádu
odvolání do 15 dmoi ode dne jelio domčeiií k Odboi-u územiiího a stavebního řízení Magistrátu

města Briia, Malinovského iiáměstí 3, 601 67 Brno, podáiiíin ?ičiiiěiiým prostřediiictvím Úřadu
městské části města Br+ia, Brno-střed, Stayebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště

Měníns)cá 4, 601 92 Brno. Rozhodi'uití je oznámeiio účastníkčiin doručeníin stejnopisu
píseiniiého vyliotovení do vlastiiích rhiko?i nebo pi'ostřednictvím veře?jné datové sítě do datové
schi'ánky. Lluoita pro podání odvoláiií začíná běžet dnein iiásled?ijícím l)O doi'učeiií písemnélio
vyliotovení i'ozhodimtí, nebo iie?jpozději l)O ?iplymití desátého dne ode clne, kdy bylo iiedon?ičené
a uložené rozhodimtí připraveno k vyzvednutí iiebo dor?ičeíio CIO datové scliránky. Odvolání
musí inít náležitosti podle rist. § 82 odst. 2 správního řád?i a m?isí být podáno v potřebném počtu
stejnopisioi tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správníimi oi'gami. Včas
podané a přípustné odvolání proti toinuto rozliodínití má podle ust. F§ 85 odst. l správního řádu
odkladný účinek.

ý.

][ng. }<zana Hlavková
vedoucí
/Ň " Qa:+

Stavebního úřaclu

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 17, bod I písm. f) zákona č. 634]2004 sb.,
o správních poplatcích, sr platném znění, ve výši 20 000,00 Kč.
Příloha

Ověřei"iá grafická přílolia ?je ?iložena iia stavebníin úřadíĎ a I)O nabytí právní +noci rozhodni?ití bude
přerlána žadateli.

Doríičí se

Účastníci řízení
Žadatel

Ing. Mii'oslav Hošna, IČ 40385311, náměstí 3. května 283/3a, 6a) 1 00 Brno,
adresa pro doruče+ií:

Ol. Ing. arch. Martina Kcitiiohoi'ská, 'íurd'ákova l 786/5, 613 00 Bt'no
Obec, na ?jejíinž úzeiní iná být požadovaiiý záměr uskutečněíi

02. Stat?itáriií iněsto Bi'no zasto?ipené starosto?i městské části iněsta Bt'na, Bt'no-střed.
Doi"iíiníkánská 2. 601 92 Bt'no

J
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Ostatii-í účastiiíci řízení

oba adresa pro doi'?ičení:

03.

04. Statutát'ní
město Bmo, Magistrát iněsta Bl'll21, Odboi' inajetkový, Maliiiovskélio nám. 3,
601 67 Bl'llO
05. Statutári'ií
město Brno, íněstská část Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Domiiiikánská
264/2. 602 00 Brno
06. J
07. I
08. UXA spol. s i .o., Plotní 546/45, 602 00 Bi-no

09.

10. Statutái-iií
město Bino, Odbor investičm a správy bytových doinů ÚMČ Brno-střecl,
Dominikánská 2, 601 69 Bn'lO

li. Povodí Moravy, s.p., Di'evařská 932/1 1, 602 00 Brno
12. Br'něnské korminikace a.s., Reiiiieská třída 787/ I a, 639 00 Briio

13. Bi'íiěnské vodárny a kaiializace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Briio

14. česká telekoinunikační infrastrukt?ira a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Pral"i:i
15. České Radiokoimníikace a.s., Skoka+iská 2]1 7/ 1, 169 00 Pralia

16. E.ON Česlcá rep?iblika, s.r.o., F. A. Gerstnera 215 l/6, 370 0l České Buclějovice

17. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Bí'no

18. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Pralia

19. Technické sítě BnlO, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno

UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Pral'ia, adresa pro doručení

20. InfoTel, Sl)Ol. S r. o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Bi-iio
Na vědomí

Dotčeiié orgáiiy

21. Di-ážní úřad, sekce stavební, úzeiníií odbor Olomouc, Nei'udova 773/1, 179 00 0loino?ic
23. Krajská
hygienická stanice Jilioinoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova I 847/4,
602 00 Briio
24. Magistrát n'iěsta Briia, Odbor dopi'avy, Ko?iiiicova 949161, 601 67 Briio

22. Hasičský záchraimý sbor Jihoi"+"ioravského ki'aje, Štefáiiikova 103/32, 602 00 Brno

25. Magistrát města Brna, Odbor painátkové péče, Malinovského náiněstí 624/3, 601 67 Bi-iio
26. Magistrát
ii"iěsta Brna, Odlior úzeim"iíbo plánování a rozvoje, Ko?inicova 949/67, 601 67
BnlO
27. Magistrát
města Brna, Oclbor vodiiího a lesiiího hospodářství a zeinědělství, Ko?iiiicova
949]61, 601 67 Brno
28,
29,

Magistrát iněsta Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Bi'no
Statutáriií město Bi'no, městská část Brno-střed, Odboi' Kancelář stai:osty a vnějších vztahioi,
ka'izové řízení, Dominíkánská 264/2, 601 69 Bi:no

Dálc obdrží

30. Magistrát iněsta Bi'na, Odboi' investičiií, Kociiiicova 949/67, 601 67 Brno
31. Dopi'avní podiiik města Bina, a.s., Hlinky 64/15 1, 656 46 Bi'no

32. pt'ávník, zde
33. evidence UR, zde

34. opí'avnena Ilředlll OSO5a
35. spis

