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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 26.02.2019
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 01.03.2019 doručena 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 náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal o sdělení a zaslání kopií podkladů, územních rozhodnutí, plánů, investičních
záměrů a jiných dokumentů týkajících se využití území ul. Pohořelec, Brno.
K Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme stavební povolení pro stavbu nazvanou „Oprava ulice
Pohořelec, Brno“ ze dne 10.08.2018, č. j. MCBS/2018/0136749/ADAM. Dále Vám v příloze
zasíláme územní souhlas s umístěním stavby nazvané „Oprava Pohořelec – SO C 401 Veřejné
osvětlení“ ze dne 29.10.2018, č. j. MCBS/2018/0178857/STAG.
Stavebníkem v případě shora označených staveb je Statutární město Brno. Pro případné další
informace k uvedeným stavbám se můžete obrátit na Magistrát města Brna prostřednictvím
podatelny: Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, prostřednictvím elektronické
adresy podatelny posta@brno.cz nebo prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě. Informace Vám poskytujeme bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- stavební povolení ze dne 10.08.2018 (7 stran)
- územní souhlas ze dne 29.10.2018 (3 strany)
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
'kto

Číslo jednací:

MCBS/2018/0136749/ADAM

K podání:
Spisová znaěka:
Oprávněná úřední osoba:

2018/0111556
3200/MCBS/2018/0111556

Adam Miloslav, DiS., tel.: 542 526 419
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Statutární město Brno, IČ0 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Stavební povolení pro stavbu nazvanou: ,,Oprava Pohořelec, Brno"

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavebnf úřad, oddělení speciální stavebnf úřad a
silniční správní orgán (dále jen speciálnf stavební úřad), příslušný podle ustanovenf § 16 odst. 1
zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, (dále jen silniční zákon) v platném znění, a
ustanovení čl. 30 Statutu města Brna, v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 sb., o

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), projednal

žádost stavebníka ze dne 27.06.2018, kterým je statutární město Brno, IČ0 44992785,
Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, kterého zastupujf Brněnské komunikace a.s., IČO
60733098, Renneská třfda 787/la, 639 00 Brno, o stavební povolení pro stavbu s názvem:

,,Oprava Pohořelec, Brno" na pozemcích par. čís. 128, 159, 160/1 a 162, k.ú. Město Brno, obec
Brno, s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti podle ust. § 111 stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto:
stavba/změna dokončené stavby stavebními úpravami s názvem:
,,Oprava Pohořelec, Brno"
na pozemcích par. čís. 128, 159, 160/1 a 162, k.ú. Město Brno, obec Brno,

se podle ust. S, 115 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 16 silničního zákona
povoluje
stavební'kovi, kterým je

Statutární město Brno, IČ0 44992785, Dominikánské-náměstí 196/1, 601 67 Brno, kterého
zastupují Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/la, 639 00 Brno.
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Stavba obsahuje:

SO C 101 Zpevněná plocha ulice Pohořelec - oprava komupikačních ploch, která materiálově
naváže na povrch střednf klidové zóny v prostoru před OD Centrum, tzn. kostky ze středně
tmavé štípané žuly. Prostor z kostek 8x8 a 12x 12 bude olemován žulovou kostkou 20x20. Podél
objektu OD Centrum bude proveden pruh š. 2,40m a podél objektu NSS bude pruh š. 2,30m
z kamenné deska řezané 30x40x8cm. Podél fasád bude přídlažba z mozaiky. Součástí opravy je i
odvodnění komunikace pomocí ul. vpustí zaústěných do kolektoru.

SO C 402 Úprava kabelových sítí E.ON, SO C 102 Mobiliář a SO C 801 Výsadba zeleně nejsou předmětem stavebmho řízení, nepodléhají povolení ani opatření ze strany speciálnffio
stavebního úřadu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla
ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího
povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu terrnfn zahájenf stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

4. Pred zahájením stavby stavebník umístí na viditelném rm'stě u vstupu na staveniště
štíteko povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončen?í
stavby.

5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných
technických požadavcfch na výstavbu upravujfcí požadavky na provedení stavby a
příslušné technické normy, č. 104/1997 sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacfch ve znění pozdějšfch předpisů, § 16-36. Budou dodržena ustanovení

platných ČSN uvedených v přfloze vyhlášky. Bude dodržena vyhl. č. 398/2009 sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívánf staveb.
6. Během stavby dodržte volný průjezd pro požárnf, sanitnf a pohotovostnf vozidla.
Podzemní hydranty nesmf být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého
odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se
bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob
nepatřících ke stavbě.
7.

8.

9.

V průběhu prováděnf stavebnfch prací dodržte zákon č. 258/2000 sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném zněnf - dfl 6 ust. 8, 30-36 a nařízenf vlády č. 272/201 l sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, Ikteré mají takové vlastnosti,
aby po dobu existence stavby byla při běžné údrž:bě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užfvání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník
předložit nejpozději k závěrečné kontrolnf prohlídce stavby.
Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližšfch
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništfch.

lO.Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádánf sítí
technického vybavení.

11. Stavebník předá na Odbor investiční Magistrátu města Brna zaměření skutečného
provedení stavby.

12. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.
13. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
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14.Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značenf bude předem
projednáno, odsouhlaseno DI MR P Brno a stanoveno přfslušným silničním správnfm
úřadem při jednání o zvláštním ffžívání komunikace.

15. O zvláštní užfvání a uzavfrky veřejných komunikacf požádá zhotovitel Úřad městské části
města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku min. 30 dní před zahájením stavebních
prací.
16. Při stavbě budou dodržena ustanovenf vyhlášky 8/2009 o koordinaci výkopových pracích
v městě Brně.

17. Před zahájením pracf projednejte se všemi správci podzemních a povrchových zařízení
navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je o
pravděpodobné době zahájení pracf. Odkryjete-li zařízenf, uvědomte o tom jejich
vlastníky či správce. Obnažené zařfzení musf být zajištěno před poškozením. Před
provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník kprovedení kontroly
neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního denfku.
18. Dodržte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských síatí nebo jejich
ochranných pásem, týkajfcfch se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízenf, uvedených
ve vyjádření společností:
- Brněnských komunikací a.s. zn.: 3100/Nov-23/18 ze dne 30. 1.2018,
- MMB OI pod č.j. MMB/0401553/2017 ze dne lO.11.20l7,
- Veřejné zeleně města Brna, p.o., zn. S/387/1262/17 ze dne 9. 10.2017,

- Brně-nské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 722/027203/2017/EŠk/ŠK ze dne 1l.10.20l7 a
zn. 4200/Ben/043/17 ze dne 31.10.2017,

- společnosti E.ON Servisní, s.r.o., zn.: B6941-16209764 ze dne 26.10.2017,
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn.: 5001599970 ze dne
2.l1.2017,

Technických sítí BITIO, a.s., zn.: 5800/Min/21 5/17 ze dne 25.10.20l7,
- společnosti CETIN, a.s. č.j. 735933/17 ze dne 9.lO.2017,

-Masarykovy univerzity- č.j. MU-IS/118384/2017/587009/ÚVT-/1105 ze dne
ze

11.10.2017.

19. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. č. HSBM-73-l-2565/1-OPST-2017 ze dne
19.10.2017.

20. Budou dodrženy podmfnky dotčených orgánů uvedené v koordinovaném stanovisku č. j.
MMB/0401653/2017 ze dne 18.12.2017:

MMB Odboru životního prostředí zejména:
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčený správnf orgán podle § 4
zákona č. 183/2006 sb., stavebnf zákon, na úseku ochrany ovzduší, odpadového
hospodářství a ochrany přírody a krajiny se stavbou souhlasí za předpokladu respektování
nže uvedených podrnínek:
- Z hlediska ochrany ovzduší bude dodržen zákon č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší v
platném znění:

pravidelná kontrola čistoty přilehlých komunikací a v případě způsobeného znečištění
jejich okamžitá očista,
kropení vzniklých prašných ploch v době suchého a větrného počasí,

skladování sypkých stavebních materiálů na vyhrazených místech, tak aby nedocházelo
k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru,
řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou (tzv. mokré
řezačky) případné důkladné kropení řezaných materiálů,
použfvánf vozidel a stavebních strojů, které splňují emisnf normu EURO III a vyšší.
- Z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 sb., o
odpadech, v platném znění:
Dodržte platnou legislativu v odpadovém hospodářství - zákon č. 185/2001 sb., o
odpadech a související právní předpisy, především vyhláška MZP 383/2001 sb., o
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podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 294/2005 sb., o podmfnkách
ukládání odpadů na skládky, ve znění pozdějších předpisů.

Průběžná evidence ódpadů vzniklých při realizaci včetně doložerií zpíoisobu nakládání
(využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem
odpadů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby na základě vyž.ádánf dotčeného orgánu
- ust. 8, 4 zákona č. 183/2006 sb., stavební zákon, v platném znění.

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. l 14/1992 sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana strornů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie
'Ůegetacních úprav v k?rajině - rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávru'ky a jejich
zakládání.

MMB Odbor dopravy souhlasí se stavbou a nemá námitek.

MMB Odbor památkové péče vydal závazné stanovisko, ve kterém uvádf, že stavba je
přÍpustná.
MMB OVLHZ souhlasf se stavbou.

21 . Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
22. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 30.11.2019.

23.Po výběrovém řfzení předložf zhotovitel stavby speciálnfmu stavebnfmu úřadu
živnostenský list vč. autorizace oprávněné osoby se specializací na dopravní stavby, aby
bylo možno ověřit odbornou kvalifikaci firmy k prováděným pracím při obnově
komunikací. Specializace zhotovitele na provádění dopravních staveb je podmínkou
předání staveniště k realizaci stavby.

24. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat Úřad městské části města Brna, Brno
-střed, Odbor dopravy a majetku v případě záboru vyhrazených parkovacích rnast o
přesunutí povolených míst.

25. Přepravní trasy budou vedeny dle vyjádření BKOM, a.s. ze dne 30.1.2018 z městského
okruhu z ul. Koliště přes Malinovského náměstí, ul. Za divadlem, ul. Jezuitskou, ul.
Rooseveltovou, ul. Sukovou, ul. Kobližnou na ul. Pohořelec a zpět s vozidly do největší
technicky přípustné tonáže 7,5 tuny.

26. Stavebník je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit
stavebnfmu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolnfch prohlfdek stavby, který je přflohou
č. 7 přílohy č. 6 části B žádosti o vydánf společného územního rozhodnutf a stavebního
povolení vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavební'ho řádu, vplatném znění. Fáze výstavby dle plánu
kontrolních prohlídek jsou: před položením poslední konstrukění vrstvy komunikace, tj.
pred pokládkou dlažby.

27. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podm'nek stavebního povolení požádá stavebnfk v souladu s ust. § 122 stavebního
zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném forrnuláři dle přflohy č. 12 část A a část B vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, v platném zněnf.
28. Dále budou ke kolaudaci předloženy následující doklady:
- stavebnf povolení a ověřená projektová dokumentace,

- výkresy skutečného provedení stavby (v p'rípade drobných změn oproti schválené PD),
- doklad o geodetickém zaměření skutečného provedení stavby po jejím dokončení,
- zápis o předání a převzetf stavby mezi investorem a dodavatelem,

- doklad o likvidaci odpadů ze stavby- doklad o ověření požadovaných vlastnostf
použitých výrobků a materiálů (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě),
- doklad o předání geodetického zaměřenf stavby a předání DSP na MMB OI,
- doklad o předání svislého a vodorovného dopravního značení do správy Bkom, a.s.,
- potvrzení dodavatele o provedení stavby v souladu s PD, s podmínkami SP a

příslušnými ČSN -stanovení místnf úpravy-provozu,
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- doklad o průtočnosti vpustí- doklady od správců IS o kontrolách jejich zařízení před
záhozem,

Q doklad o provedených kontrolách armatur a poklopů,
- souhlasná stanoviska dotčených orgánů,
- souhlasy správců všech dotčených inženýrských sftí,
- případně další potřebné doklady prokazujfcí způsobilost užívání stavby.

Účastník. řízení stanovený podle ust. § 109 stavebního zákona, vymezený v souladu s
ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 sb., správnf řád, v platném znění, je Statutární město

Brno, IČ0 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno.

Odůvodnění

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost

stavebníka, kterým je Statutární město Brno, IČ0 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601
67 Brno, ze dne 27.6.2018 o stavební povolení pro stavbu s názvem ,,Oprava Pohořelec, Brno"
na pozemcích par. čís. 128, 159, 160/l a 162, k.ú. Město BITIO, obec Brno, z hledisek uvedených
v ust. § 111 odst. 1 a 2 stavebnffio zákoiia, projednal ji s účastníky řízeru' a dotčenými orgány.
Okruh účastní'ků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 stavebruho zákona. Při vymezování
okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto

právní postavení přísluší podle ust. § 109 písm. a) stavebníkovi, tj. Statutární město Brno, IČO
44992785, Dominikánské náměsff 196/1, 601 67 Brno, ust. § 109 písm. b) vlastnflcovi stavby, na
níž má být změna provedena tj. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí
624/3, 601 67 Brno, Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 585/4, 602 00 Brno a Brněiiské
komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno, dle ust. § 109 písm. d) tomu, kdo má k
pozemku, na kterém má být stavba prováděna právo odpovídajfcf věcnému břemenu, mohou-li
být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, tj., GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
602 00 Bnio, JAMU v Brně, Beethovenova 2, 602 00 Brno a dle ust. § 109 písm. e) vlastníku
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno, tj. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 164/3, 601 67 Brno,

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, E.ON Česká republika,
s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice,
Brno, Magistrát města Brna, Odbor investičnf, Kounicova 949]67, 601 67 Brno,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno, Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno a Technické sítě Brno, a.s.,
Barvířská 822/5, 602 00 Brno.

Dle ust. § 4 odst. 2 stavebmlho zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením
astanovisky dotčených orgánů. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor

památkové péče Magistrátu města Brna, Odbor životního prostředí MMB a Policie ČR-DI
vydaly souhlasná závazná stanoviska.
Jelikož byly stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání
na íruastě a od ústního jednání.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby, v platném znění. Námitky účastníka řízení nebyly v řfzení uplatněny.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené

podklady. Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány opatřením ze dne 11.7.2018
pod č.j. MCBS/20 1 8/0 1181 78/ADAM a zjistil, že uskutečněnfm stavby nebudou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními právními
předpisy. Stavební úřad v průběhu ffzení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a
proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Č.j. MCBS/2018/0136749/ADAM
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Poučení

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

Kounicova 67, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města
Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnmská 4, 601 92 Brno.

Rozhodnutí je oznámeno účastnfl<ům doručenfm stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních
rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání
začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději
po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolánf musf mít náležitosti podle ust. § 82
odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastru'k
obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas podané a přípustné odvolání proti
tomuto rozhodnutí má podle ust. § 85 odst. l správního řádu odkladný účinek.

4až':Ř,,
Ing. Ivana Hlávki
vedoucí
Stavebního úřadu

Stavebník je dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích,
v platném zněnf osvobozen od poplatku.

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

Č.j. MCBS/20 18/Ol 36749/ADAM
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Doručí se
Stavebnflc

1. Brněnské
Statutárnfkomunikace
město Brno,
Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, kterého zastupují
a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno
Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. b) až f) stavebního zákona

2.
,
Brno
3. Brněnské vodáriiy a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Brno

4. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšaiiská 2681/6, 130 00 Praha

5. E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České Budějovice

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

7. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

8. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
9. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 164/3, 601 67 Brno

10. Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno

11. Nejvyšší státní zastupitelstvf, Jezuitská 585/4, 602 00 Brno

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

13. Veřejná zeleň města Brna, příspevková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 BITIO

14. JAMU v Brně, Beethovenova 2, 602 00 Brno
Na vědomí

Dotěené orgány

15. Hasičský
sbor00Jihomoravského
kraje, Krajské ředitelstvf, Odbor prevence,
Štefánikovazáchranný
103/32,-602
Brno
16. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstf 624/3, 601 67 Brno
17. Magistrát
města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
18. Magistrát města Brna, Odbor žiyotního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Bmo
pracoviště
dopravruho inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 687/24, 602 00
Brno

19. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované
Dále obdrží

20. právník, zde

21. oprávněná úřední osoba
22. spis
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Stavelmí úřaíl

Domiiiikáiiská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měiiínskó 4, 601 92 Brno

Číslo ,jednací:

MCBS/2018/0178857/STAG

K podái'ií:
Spsasova značkaa.
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2018/0151759
3a)00/MCBS/2018/0151759

Ing. arch. Gabriela Starychová, tel.: 542526425
Brno 29. 10. 2018

Statutární město Briio, Doi'iqiiiikái"iské nái'ii. 1, 601 67 Brno, IČ 44992785

Úzeiniií so?ihlas s?iinístěníin stavby nazvaiié: ,,Oprava Pohořelec

SO C 401 Veře?jné

osvétlenr'. pozeinek par. č. 160/1, 162, k. ú. Mésto Briio, obec Briio

'ÚZEMNÍ SOUHLAS

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. 5s 13 odst. 1 písin. c) zákoiia č. 1 83/2006 sb., o územním plánováiií a stavebiiím řád?i
(stavebi"ií zákoii), v platíiém znění (clále jen stavební zákon), poso?idil podle ust. § 96 odst. I , 2
a 3 stavebníl'io zákona žádost ze dne 5. 9. 2018 (doplněno?i dne 29. 10. 2018) o územiií souhlas,

žadatele, kterým je stamtái-ní město Briio, Doininikánské nám. 1, 601 67 Briio, IČ 44992185,
zastoupené společností Bri'iěiiské konmnikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/la, 639
00 Brno. Na základě poso?izení žádosti a zámění žadatele vydává stavební úřad podle ust. § 96
odst. 4 stavebiiího zákona
úzeinní soriblas

s uinístěním stavby nazvané:

,,Oprava Poliořelec - SO C 401 Veřejné osvětlení':

iia pozemcích par. č. par. č. 160/1, 162, k. ú. Město Briio, obec Brno, evidovaiiých }í katastru
neí'iiovitostí jako ostatiií ploclia - ostatiií koinunikace.
Popis záměi-u.'

Předměten'i záiněni je dopliiění veřejného osvětleiií do prostoru Pohořelec mezi ?iliceí"iíi Jánská a
Kobližná nad OC Centrum. Stožáry yeřejnél'io osvětlení č. l a 2 budou umístěny na pozeinku
par. č. 160/1, k. ú. Město Bi-no, obec Briio. Od stožáru č. 2 b?ide položena nová chránička
sit?iovaiiá iia pozetnk?i par. č. 160/1, k. ú. Město Brno, obec Brno. Nová kabelizace VO bride
provedena ze stávající i'ozpínací skřít'iě R 0453-005 iiacházející se na pozemku par. č. 128,
k. ú. Město Brno, obec Brno na ulici Kobližná, bude vedena stávající chráničko?i rosrna na
pozeinku par. č. 128, k. ú. Město Brno, obec Bl-110, na kterori navazuje výše ?ivedená nová
chránička, která prosmyčkuje riosíé sto'žái'y VO v ril. Pohořelec a b?ide zaústěna do stávající
ro'zpo3ovací skříně sr ?il. Jánská na pozeinku par. č. 163/1, k. ú. Město Bíno, obec Brno.
Přezbrojení i'ozpínacích skříní, výíneiia stávajících přívodních kabelCi k převesovým svítidlčiin na
objektu Jánská 22, které jsou sohičástí stavebních prací, ne2isori předměteín úzei'i'iiiího so?ihlasu,
iiebot' se ?jedná o udržovací práce, které dle ?ist. E3 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžadují
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územiií rozhodnutí ani územiií sohililas. Roviiěž stávající chránička v?ilici Kobližné

iieiu

předmětem územiiího soulilas?i, nebot' je již uinístěna.

Podmíiik')i pro pi-ovedení záměr'u ct })m zprctcování projektové clokumenmce.'

1. Stavba bude umístěna 21 provedeiia vsouladu sgrafickou příloho?i - projektovou
dokumeiitací ověřeiiou stavebnín"i úřadem.

Při projektování a provádění stavby je ímtno dodi-žovat obecně platí'ié právní předpisy,
zejména ustanovei'ií vyhlášky č. 268/2009 sb., o teclinických požadavcícli na stavby,
v platiiém znění, zákoii č. 258/2000 sb., o ochi-aně veřejiiého zdraví, v platném znění, díl6 S,
30-36, a iiařízení vlády č. 272/201 1 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účiiiky hluku a
vibrací, zákon č. 185/2001 sb., o odpadech, v platnéin znění, vyhláškri MZP č. 383/2001 sb.,

7

o podrobnostech nakládání s odpady,- vyhlášku M'lP č. 294/2005 sb., o podinínkách ukládáiií

3.

odpadíži iia skládky, ve Zllěllí pozdějšíclí předpisči, iiařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochraiiu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečíin pádu z
výšky nebo do hlo?ibky, nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližšícl-i minirnálních požadavcích
na bezpečnost a ochraim zdraví při práci iia staveništích dle zákona č. 309/2006 sb., o
zajištěiií dalšícli podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném Zllěllí.
Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby
po dobu existence stavby byly při běžné údržbě zar?ičeny požadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životnflio prostředí,
bezpečiiost při uzívání, ochrana proti l'iluku a úspora energie.

4. Případné změiiy nesiní být prováděny bez předchozího povolení stavebiiím úřadem.

V uvedené věci bylo vydáno: koordinovaiié stai'iovisko Odbor?i úzeinního pláiiováiií a rozvoje
Magistratu města Brna pod č. j.J.MMB/0165414/2018 dne 30. 7. 2018 a souhlasiié závazné
stanovisko Miiiisterstva obrany ČR.

Podle schváleného Úzeinniho plánu města Brna (dále jeii ÚPmB) jeho závazné časti, vyhlášky
statutárního iněsta Brna č. 2/2004, ve Zllěllí pozdějších vyhlášek, přílohy č.l Regulativy pro
?ispořádáiií území, se výše uvedeiiá stavba iiachází vplochách komunikací a prostraiiství
místiiího významu, ve kterých jsoci přípustné prvky městského mobiliáře. Předmětná stavba je

v souladu se záiněry územiiího plánování v dotčeném území, v souladu se schváleným ÚPn'iB.
Záměr splňuje všeclíiíy podmíiiky podle ust. § 96 odst. 1, 2, 3 a ust. § 90 stavebního zákoiia.

Užívání dokončených úseků vodovodní, kanalizační, energetické přípojky a p;rípo5ky
elektronickýcli konmnikací nepodléhá opatření stavebi'iího úřadu. Povinnost provést a užívat
stavbu v souladu se stavebním zákonein, prováděcíini vyhláškami a dalšími právními předpisy
tím není dotčena.

Úzen'iní soiihlas iiabývá práviiích účinků dnein domčeiií oznamovateli.

'Úzenmí souhlas platí podle iist. 83 96 odst. 8 stavebníi'io zákona 2 roky ode dne jeho vydání.
Dobu platnosti územníbo so?ihlasu nelze prodloužit. Územní souhlas nepozbývá platnosti v
případech podle ust. § 96 odst. 9 stavebiiílio zákona.

.-2 . ?í=# -"4 íiig aích GabiielaStmychová
S(avi;einl úřaci
Dííí'i'ílí'iik;é.:-=iké. 2, 50", 6':) Eiírio
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Žadatel je sr so?iladu s rist. S, 8 odst. l písm. c) zákona č. 634/2004 sb., o spt'ávnícl'í poplatcích,
v platiiéin znění, osvobozen od správiiího poplatku.

Přílolia
lx ověřeiiá celková situace
Doruěí se
Oznamovatel

Stat?itárnf město Brno, Doi'iiinikáiiské nám. 1, 601 67 Brno, zastoupené:
1. Briiěnské koinuiiikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Bi'i'io
Vlastiú pozen'ik?i
Stat?itární iněsto Brno, Doininikánské náin. 1, 601 67 Brno, zastoupené:

2. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Maliiiovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
Osoby dle ?ist. § 96 odst. 3 písm. d)

3. Česká rep?iblika - Úřad pro zast?ipování stát?i ve věcecl"i i'iíajetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město (Pralia 2), 128 00 Praha 2, adresa pro dor?ičování: Územní pracoviště
Brno, Příkop 1l, 604 47 Brno, ID scl'iránky: rq6fs9a
Dále ol»drží

4. evidence vydanýcli ÚS
5. oprávněiiá úřediií osoba
6. spis
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