Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0021042/KINV
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0001786/2
Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 05.02.2019
Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z.s.
Preslova 50
602 00 Brno
ID schránky: 8yehmtx
Poskytnutí informací k žádosti ze dne 03.01.2019
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 03.01.2019 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
V žádosti jste požadovali dokument - územní rozhodnutí na stavební záměr popsaný na následující
webové stránce: https://app.upvest.cz/teaser/6
K Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme požadované územní rozhodnutí. Dokument poskytujeme bez
osobních údajů a projevů osobní povahy.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Příloha:
- územní rozhodnutí č. 290, č. j. MCBS/2018/0107246/ŠKAR (13 stran)
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Stavelmí úřad

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

MCBS/2018/0107246/ŠKAR

K podání:
Spisová znaěka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2017/0194183
3200/MCBS/2017/0194183

LHad měsí;3kcS /!ás;í města E3ma,
8ríiiistred
Staaí'eoní úřad

Da. mirii:<áríská 2, 601 89 BRNO

Ing. Helena Škarolilídová, tel.: 542526427

Brno 2 . 8X ?

HLINKY ESTATE, s.r.o., IČ0 29229821, IIlinky 49/126, 603 00 Brno
Stavba iiazvaiiá: ,,Novostavba doími Hipokrates v Brně". Stavbo?i doinioi budo?i dotčeny pozeinky
par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, dopravním napoje+iíin a přípojkaini
inženýrských sítí jso?i dotčeiiy pozemky par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6,
350/8, k.ú. Pisárky, obec Briio

UZEMNI

ROZHODNUTÍ č. 290

Úřad městské části iněsta Brna, Brnostřed, Stavebiií úřad (dále jeii stavební úřad), příslušiiý
podle ust. § 13 odst. 1 písin. c) zákona č. 183/2006 sb., o úzei'iínírn plánování a stavebním řádu
(stavebiií zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 16.11.2017 žádost

žadatele, kterým je společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., IČO 29229821, Hliiiky 49/126, 603 00
Brno, zastoupenélio iía základě pliié moci paiií
nar.
K

602 00 Brno, (dopliiěno?i dne 24.01.20l8 a diie 04.04.2018) o vydáiií územního
rozhodiiutí o umístěiií stavby s i'iázvein: ,,Novostavba domu Hipokrates v Brně". Stavbou doi'nů
budou dotčeny pozeinky par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, dopraviiíin napojením
a přípojkami inžeiiýrských sítí jsou dotčeny pozemky par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1,
350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno.
Stavební úřad posoridil v územním řízení výše uvedenou žádost podle ust. S, 90 stavebru'ho
zákoiia a na základě tohoto posouzení vydává podle ust. S3 79 odst. l a !S 92 odst. l stavebního
zákoiia

žadateli, kterým je:

spoleěnost HLINKY ESTATE, s.r.o., IČ0 2')229821, Hlinky 49/126, 603 00 Brno
rozbodimtí o ?iinístěi'ií stavby
1]aZVallé:

,,Novostavba donm Hipokrates v Brně". Stavbou doi'nů Imdo?i dotěeiiy pozeinky par. ěís.
295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno, dopravním iiapojením a přípojkami inženýrských
sítí jsou dotěeny pozemky par. ěís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6, 350/8,
k.ú. Pisárky, obec Brno.

Sdasiba je členěna iia smvební objeldy:
SOOI  Podzen'ii"iíparkováiií
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SOO2

IXoiii'í A

SOO3

Díoim B

SOO4

Zpevněné ploclíy
Rampa, vjezd do garáže
Pochozí a pojížděné zpeví'íěné plochy
Venkoviií piirkováiií, zpeviiěné plochy
Chodník, napojení z ulice Hlinky
Oplocení, sadové úpravy
Betonový objekt pro popelnice, přípojková skříň elektro
Betoiiový objekt pro popelnice

SOO4.l
50 04.2
SO 04.3

so 04.4
SOO5
SOO6.l

SO 06.2

Inžeiiýrské objekty:
IOOI  Přípojkaelektro
IOO2  Přípojkaplyim
IOO3  Přípojkavody
IO 04  Přípojka jednotné kanalizace
IOO4.l  Reteiičnínádrž

Di'uh a účel uinist'osiané stavby, piostoi'osié řešení stavby.'
Předinětein územního řízení je stavba doinu Hipokrates, který je čleiiěn na tři objekty  dva

pětipodlažní domy A a B (objekty SO 02 a SO 03) a jedeii podzemní pat'kovací objekt společný
pro oba doiny (objekt SO Ol ). Objekty jsori zastřešeny plochou střechou.
Objekt SO Ol  jediiá se o podzeimií objekt nepravidelného tvaru připomínající tvar boty, který
bude un'iístěn na pozernku par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno. Východní část bude
o rozměrech cca 44 x 22,5m, západní část bude o rozměrech cca 33 x 23m. Objekt bude uinístěii
ve vzdálenosti 4,12,8111 od liraiiice s pozeinkein par. čís. 305/1, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve
vzdálenosti 5,6m od hi'aiiice s pozei'nkem par. čís. 299/7, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve vzdálei'iosti
l 1,6m od stávajícího dom?i s č.p. 52 stojícím na pozemk?i par. čís. 300/4, k.ú. Pisát'ky, obec
Bmo, ve vzdálenosti 2,2111 od hranice s pozemkein par. čís. 299/8, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve
vzdálenosti 13,lin od stávajícího doi'nu s č.p. 53 stojícíin iia pozei'i'iku par. čís. 297, k.ú. Pisárky,
obec Brno, ve vzdáleiiosti 2,Oin od hraiiice s pozemkem par. čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno, a
ve vzdáleiiosti 3,4m od hraiiice s pozeinkem par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno.

Objekt SO 02  bude ?imístěn na pozeink?i par. čís. 295, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Brno. Objekt je
obdélníkového tvar?i o velikosti straii 26,5 x 16,Oin a bude umístěn ve vzdálenosti 4, l 2,8111 od

hranice s pozemkem par. čís. 305/1, k.ú. Pisárky, obec Bl'llO, ve vzdálenosti 9,69,lin od
stávajícího donm s č.p. 526 stojící na pozemku par. čís. 305/3, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve
vzdálenosti 3,4 od hranice s pozemkem par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno, ve vzdálenosti
10,6  9,6m od hraiiice s pozemkem par. čís. 299/7, k.ú. Pisárky, obec Brno a ve vzdálenosti
16,4m od stávajícího dom?i s č.p. 52 stojící iia pozemkri par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec Bmo.
Objekt je iiavržen s pěti nadzeinníi'ni podlažími. Výška atiky objektu b?ide +16,OOOn"i od úrovně
podlat'iy 1.NP tj. +O,OOO=232,20n'i ii.m.

Ve všech pěti nadzemnícli podlažfch jso?i umístěny iiebytové jednotky pro zdravotnické zařízení,
sloužící k provozování ainb?ilancí, rehabilitací, ordinací a vyšetřoven. V přízemí je navrz:en
nebytový prostor, který slouží kprodeji, či servisu zdravotnických zařízení a vybavení,
vyšetřoviia iiebo kancelářský prostor. V části 1. NP je navrEeno parkování v počtu 9 stání.
V pátéi'n podlaží jsou ?imístěny 2 bytové jednotky, jedna pro správce domu a druhá pro pracovní
personál objektči a jediia jednotka tecl'iiiickélio zázeiní.

Objelct SO 03  bude un"iístěn na pozemku pai'. čís. 295, 296, k.ú. Pisárky, obec Brno. Objekt je
obdélníkového tvaru o velikosti stran 36,O x 16,Om a jeho severozápadiií roh bude umístěn ve
vzdálei'iosti 3,5m od liranice s pozemkem par. čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno, jihozápadiií roh
bude ?iinístěii ve vzdálenosti cca 7m od liranice s pozen"ikem par. čís. 299/8, k.ú. Pisáiky, obec
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Brno a ve vzdálenosti 16,9111 od stávajícího CIOIIILI S č.1). 53 stojící iia pozeinku par. čís. 297. k.ú.
Pisárky, obec Briio, severovýcliodiií roli bude ve vzdálenosti 4,6in od hraiiice s pozeinkein par.
čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno. Objekt je navržeíí s pěti nadzemiiíní pqdlažíini. Výška atiky
objekm bude +16,000111 od úrovně podlahy 1.NP tj. +O,OOO=232,20in n.in.
Ve všecť'i pěti nadzeinních podlažích jso?i umístěny nebytové jednotky pro zdravotnické zařízeiií,
sloužící k provozování ambulancí, rehabilitací, ordinací a vyšetřoven. V části 1 . NP je navrženo
parkování v počt?i 8 stání.
Zdrojem tepla budou dva plynové kotle o jii"ienovitéin výkoim 156kW.

Součástí stavby jsou dále příjezdová koíminikace (rainpa s vjezdem do garáží), zpevněiié plochy,
venkovní parkováiií, cliodník, přípojky inženýrských sítí, reteiiči'na iiádrž a oplocení.
SO 04  zpevněné p[ocliy

Zpevněné plocl'iy obsalmjf rainpu do podzemnícli garáží, venkovní parkování, zpevněné plochy
mezi objekty A a B, nový cliodník při Lll. Viiiařská a úpravu stávajícího cliodník?i na ?il. Hlinky.
Zpevněné plochy budou ?imístěny na pozemku par. čfs. 295, 296, 30/5, 350/5, 350/6, k.ú.
Pisárky, obec Brno.

Rampa do podzemních garáží bude mít šířku 6,Oin a b?ide napojeiia na stávající koimiiiikaci ul.
Vinařská. Rampa bude vedena při líranici s pozemkem par. čís. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno do
podzeinního objektu SO Ol.

V místě vjezdu/výjezdu bude ?iinístěiq objekt SO 02. Před objektem SO 02 jsou iiavržena kolmá
parkovacf stání vpočtu 9 parkovacích stání ztoho je jedno stáiií pro osoby somezeno?i
poliyblivostí. Kolmá parkovací stání budou ?imístěna na pozeinku par. čís. 295, k.ú. Pisárky, obec
Brno, a budou přístupná ze stávající komunikaci Lll. Vinařská přes 1]OVě navržený po?jížděiiý
cliodník. Vedle kolmých parkovacích stání je navržena ploclia pro umístění popeli'iic. Druliá
plocha pro uinístění popeliiic je iiavržena si severovýchodruam rohu pozemkri vedle objektu SO
03. V části 1.NP jsori navržena parkovací stání v počtu 9 stání Před objektem SO 03 jsou
navržena dvě podélná parkovací stání. Další dvě parkovací stání jsou iiavržena vedle
jihovýchodní části objektu SO 02. Zbývající počet parkovacích stání je iiavržen v části 1.NP
objektu SO 03 v počt?i8 stání.
Celkový počet stáma je 69, ztoho je navrženo 39 stání vpodzemiiích garážích, 17 stání
v objektech SO 02 a SO 03 a 13 venkovních stání z tolio celkein 4 stání pro ZTP.
Zpevněiié plochy mezi objekty SO 02 a SO 03 zaíirnují prostor mezi objekty, navrženými
parkovacími stáními a navrženýi'n novýin chodníkem podél ?ilice Viiiařská.
Zbýva3ící části pozemkči za a vedle objektů SO 02 a SO 03 budou zatraviiěny.
Nový chodiú podél ?ilice Viiiařská bude uinístěn iia pozeincích par. čís. 350/5, 350/6, 295, k.ú.
Pisárky, obec Brno inezi stávající koinui'iikací ulicí Vinařská a nově navrženými parkovacími

stái'iími a zpevněiiými plochami. Šířka není jednotná vzhledem k tormi, že riliceVinařská se
daiiém místě loi'ní.

Retenční nádrž oo objemu 20m3 je navržena pod objektem SO Ol před vjezdein/výjezdem
Z garáží.
Oplocení včetně bran je navrženo na hraniíjch s pozeinky par. čís. 305/1, 299/7, 299/8, 289, k.ú.

Pisárky, obec Brno, a částečně i na hranici s pozen'í?kein par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Briio.
Oplocei'if bude inít výšku l ,8m a je iiavrž.eno z drátěného pletiva.
Iíižen ýrské objekty:
10 0l  Pi:ípojka elektio

Přípojka elektro bude umístěna iia pozemk?i par. čís. 350/6, 349/6, 295, k.ú. Pisárky, obec Brno.
Přípojka bude vedena z distribučiií trafostanice TS 1883 Vinařská ?iinístěná na pozemku par. čís.
349/6, k.ú. Pisárky, obec Brno so?iběžiiě v trase stávajícího vedení NN do nové rozpojovací
skříně SR622/NKP umístěné na pozeinku par. čís. 295, k.ú. Pisárky, obec Briio vedle
navrhovaiiého kolmého parkovacího stáiií. Jedná se o rozšíření distrib?iční sítě. Toto rozšíření
distriíuční sítě provede provozovatel distribuči"ií soustavy (E.ON) po uzavření sinlouvy o
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připojení odběrných míst.
[O 02  Pi'ípojka plyiur

Přípojka plyi'iu b?ide ?nnístěna na pozemcícli par. čís. 295, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec
Briio. Přípojka PIYI?L? bude napojeiia na stávající veřejný plynovod v ulici Vii'iařská a )ude
vedena kolino přes stávající koinunikaci. Přípojka plyn?i je navržena z tíub PE 100 SDR 17 s
ochrannýin pláštěm z PP a v dimeiizi D 32 mm a b?ide mít délku 7,2 in. Měření a HUP bude
uinístěn v iiice v oplocení na hraiiici pozei'iqk?i iiwestora.
10 03  Pi=ípojka vodosiociu
Přípojka vodovod?i b?ide uinístěna na pozeincícli pai. čís. 295, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky,
obec Brno. Přípojka vody bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad v ?ilici Viiiařská.
Přípojka je iiavržena v diinenzi 63 n'iin z PE trub SDR 11 v délce 16,2 in. Přípojka vody bude
?ikončeiia v objektu SO Ol v kotelně.
10 04  Kcuzalizace spiaškovó/dešt'osiá
Kcuializoce

Přípojka kaiializace bride uinístěna na pozemcícli pat'. čís. 295, 350/5, 350/6. 350/8, k.ú. Pisárky,
obec Brno. Přípojka b?ide napojena iia stávající veřejnou kanalizační stok?i v ulici Vinařská.
Přípojka je iiavržena z kameninových tnib DN 200 n'iní v délce 6,2 n"i. Přípojka jediiotné
kanalizace bude ukončena prefabrikovano?i betonovori revizní šachto?i DN 1000/200 Il]l]1.
Dešt'ová kí:uializ.ace

Dešl'ové vody z objekt?i b?idou zdrženy v retenčn?í i"iádrži o objem?i 20 n'i?. Nádrž b?ide sit?iována
uvnitř objekt?i v 1.PP před výjezdein. Dešt'ové vody z nádrže budou odvedeiiy přes reg?ilační
prvek odděleně samostatným potrcibíin a před objektei"ii napojeny do koncové šacl'ity přípojky
jednotiié kanalizace.
Kapacity stavby:
Zastavěná plocha objektu
Hnibá podlažní plocha objektri
SOOI
SOO2
SO 03

1.686,70 nl'

l .686,70 m2
2.404,91 1l1"
1.686,94 in2

Obestavěiiý prostor  podzemní část
sooi

6.234,00 m'

Obestavěný pt'ostor  iiadzemi'ií část

7.645,74 1113
SOO3
5.430,31 1113
19.328,14 n'!
Obestavěný prostor celkem
Počet fuiikčních jediiotek iiebytovýctí 44 jednotek
Počet fuiikčních jednotek bytových
2 jednotky
Počet parkovacích stání ?iviiitř objektri v 1. p. p. 36 + 3 ZTP
Počet parkovacícli stání ?ivnitř objekt?i v 1. n.p. 17
SOO2

Počet parkovacích stání na terénu
Počet parkovacích stání celkem

12 + l ZTP
65 + 4 ZTP

celkem 69 stáiií

Diuli pozeinkí:i podle katastiu nemovitostí, na kteiýcli se síavba íunisl'ttje:
Pozemek par. čís. 295, k.ú. Pisárky, obec Brno, je v katastru nemovitostí evidovái'i jako
,,zahrada': pozeinek par. čís. 296, k.ú. Pisárky, obec Brno, je v katastru nemovitostí evidován
jako ,,zastavěná plocl'ia a nádvoří, pozemek par. čís. 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno, je v katastr?i
iiei'iíovitostí evidován jako ,,ostatní plocha, zeleň", pozemky par. čís. 300/5, 350/ 1, 350/5, 350/8,
k.ú. Pisárky, obec Briio, jso?i v katastru iiemovitostí evidovány jako ,,ostatní plocha, jiná plocha".
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Vymezeiií ttzeiní dotčeného vlivy stavby.'

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavebiií úřad plochu shodno?i s plocl'io?i pozeinků a
staveb, ke kterým inají vlastiiická i'iebo jiná vecná práva účastníci úzeinnflio řízeiií vyinezení

v odůvodi'iění to}ioto rozhodrmtí, tj.
poz,eink"ý, íi«r kterých se stasiba uinist'tije:

pozeinky par. čís. 295, 296, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Briio

sousediií pozemksý.'

pozemky par. čfs. 289, 288, 287, 299/6, 299/7, 299/8, 301/4, 305/1, 350/7, k.ú. Pisárky,
obec Bíno

pozeinek par. čís. 297, k.ú. Pisárky, obec Brno se stavbou s č.p. 53
pozeinek par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec Brno se stavbou s č.p. 52
pozeinek par. čís. 305/3, 319/2, k.ú. Pisárky, obec Brno se stavbo?i s č.p. 526

Pi'o umístění a pi'ojektovou přípi'avu stavby (í iealizaci části stavby se staiioví tyto podmíiiky.'
1. Vdalším sffipni projektové dokrimentace bude dodržen dr?ili a účel stavby, základiií
parainetry jejího prostorového řešení a uinístěiií, ?ivedei'ié v popisu stavby ve výrokové části
tohoto rozhodnutí a obsažeiié y projektové dok?imentaci ověřené v územním řízení. Případné
změiiy mLlSí být předem projednáiiy a povoleny stavebním úřaden'i.

2. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgáim uvedeiié v souhlasném závaziiém stanovisku
Odbor?i životního prostředí Magistrátu iněsta Brna č. j. MMB/0358037/2017/AK ze diie
05.lO.2017:

z hleciiska ocipctdového hospociái=ství a hycii'ogeologie.'

Sběriié nádoby budo?i uinístěny na vlastníin pozeinku, oddělená koinerce od fyzických
osob.

z Idediska oclnaiiy přírody a krajiny:

Při realizace j:e nutiié dodržet ČSN 839061 Vegetačiií úpravy  ochraiia stroiiiů, porostů a

ploch pro vegetaci při stavebnícli čiiinostech.

Ke kácení dřevin rosto?icícli mimo les je dle ust. 8, 8 odst. 1 zákoiia č. 1 14/1992 sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platnéin znění, a s cíiarakteristikou dle vyhlášky l 89/20013
sb., o ochraně dřevin a krajiiiy, ve zněiií pozdějsí změny, nutné povolení orgánu ochrany
přírody. Dle obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statrit mesta Brna, je

orgánem k povoleiií kácení dřevii'i přísluši"iý Úřad n'iěstské Éásti města Brna tj. ÚMČ

Brnostřed.

Projekt sadových úprav stavby zpracovaný autorizovaným zahradi'iím architektem

předložte k vyjádření v dalším stupni PD.

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření vydaném Odborein vodiiího a lesního
hospodářství a zemědělství Magistrátu n"iěsta Briia, č.j. MMB/0382208/2017 ze diie
20.09.20l7:

Objekt retenčnf nádrž k akuimilaci dešt'ových vod je vodnín'i dílem a podléliá povolení
dle ust. § 15 vodního zákona. Věcně a inístně příslušným orgánei'n k povoleiií stavby je
zdejší vodoprávní úřad. Socičasně stavba vyžaduje povolení iiakládání s vodaini.

Budo?i doloženy tyto náležitosti:

žádost o stavební poyolení a žádost o povolení k nakládání s vodami bude ve
sinyslu ?ist. § 115 odst. 2 vodiiího zákona doložena dle vyhlášky č. 432/2001 sb.,
o dokladech žádosti o rozliodnutí nebo vyjádření a náležitosti povolení souhlasčí a
vyjádření vodopráviiího úřadu, sie znění pozdějších předpisů,
žádosti budo?i podáiiy oprávněnýín právním s?ibjektein a podepsány statutárním
zast?ipceiii,

vprojekt?i stavby budou vyřešei'iy všechi"iy připomíiiky účastníkči řízení a

ClOfCell')'Cll Orgallloí a OrgalllZaCl.

Č.j. MCBS/7018/0107246/ŠKAR
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Pok?id bude vobjektecli uínístěna z?ibi'ií ordinace spo?ižíváním amalgánni, požádá
vlastník iiemovitosti o povolení kvypo?ištění odpadnícli vod sobsahein zvlášt'
iiebezpeči"ié zóvadné látky do kaiializace.
4. Bude dodrženo závaziié staiioviskoso?iblas kodnětí zemědělské pťídy ze ZPF vydané
Odborem vodního a lesi'iílio liospodářství a zemědělství Magistrátu iněsta Bi'na č.j.
MMB/0366303/20 17 ze dne 08.09.20l7.

5. Budori dodrženy podmínky ?ivedeiié ve stanovisk?i Odboru iiwestičního Magistrát?i města
Brna č.j. MMB/0357995/20 17 ze di'ie 30. 10.2017 :
Stavba bude zařazena do koordinačního l"iarmoiiograimi výkopovýcli prací ve iněstě
Brně v termími oí?lOl.06.20l8 do 30. Il .2020.

Při projednávání a provádění stavby b?ido?i dodržena ?istanovení vyhlášky 8/2009.
Výkopové práce na veřejiiéin prostraiiství nesmí být realizovány v ziiniiíin období, tj.
od 1.12. kalendářiiího rok?i do 28.2. násled?ijícího kaleiidářního roku.
Stavba b?ide koordii'iována s těmito dalšíini stavbaini zařazenýini v íiaimoiiogrami?i:
 Optická trasa Faster CZ KvětnáVinařská, iiwestor Faster CZ s.r.o.
Bytový dťiín Viiiařská p.č. 342/2, 342/3, 34214, 342/10, k.ú. Pisárky, investor
FRAMA, s.r.o.

Bude dodržena ČSN 736005  Prostorové ?ispořádání sítí technickélio vybavení.
Stavebii'ík podá na OI MMB žádost o so?ililas k záboru veřejného prostranství pro
výkopové práce dle čl. 5 vylilášky 8/2009 nejpozději 30 dniůi před zahájením užívání
veřejiiélio prostranství.
Stavebník před;"i na Odbor městské iiiforn'iatiky MMB zaíněření sk?itečiiého
provedeiií stavby.
Kanalizačiií a vodovodiií přfpojky budou iiavrženy vsouladri s ustanovením
,,Městskýcli standardů pro vodovodní sít" a ,,Městskýcb staiidardů pro kaiializační
zařfzení". Vodoxněrná šachta imisí být ?m"iístěna na pozemku vlastníka připojovaiié
neinovitosti.

Budou respektována ochraiiná pásma vodovodči a kanalizací pro veřejnou potřebu
dle zákona č. 274/2001 sb., o vodovodech a kaiializacícli pro veřejnou potřeb?i, ve
znení pozdějšícli předpisů.

Úpravy veřeji'iého osvětlení budou navrženy v souladu s ,,Městskýini standardy pro

6.

veře?jné osvětlení" a budori dodrženy podi'nfnky ve vyjádření a.s. TSB.
Dokrimentace pro povolení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokuinentaci
staveb, bude předložena OI MMB k vydánf stanoviska před zahájeiiíin řízení.
B?ido?i dodrženy podmínky ?ivedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice JmK
vydaiié dne 3. 1.2018 pod č.j. KHSJM 48785/201 7/BM/HOK:"
V dokumentaci pro stavební povolení bude předložena precizovaná liluková studie
vyhodnocující hluk zmaximáliiílio provoz?i všech stacionárních zdro.jů hluku

navrženýcli v předmětné stavbě (konkrétně VZT, vytápěnf, piovoz garáží, výtahťi
atp.) vsoučt?i se stávajícími a povolenými zdroji hluku vpředinětné lokalitě,
dokladrijící v nejzatíženějšícli cliráněných venkovních (blízkých staveb k bydlení) a
vnitřiiícb (nayrž.ené stavby) prostorech staveb předpoklad iiepřekročeiií liygiei'iických
liinitči hl?iku pro denní i 1lOčllí doíu, dle nařízení vlády č. 272/201 l sb., o ochraně
zdraví před iiepříznivými účiiiky hluk?i a vibrací, ve zněnf pozdějších předpisů (dále
jeii NV č. 272/201 1 sb.).
V dok?imentaci pro stavební povolení bude předložei'i doklad, že předmětná stavba je

navržena v so?iladu s požadavky ČSN 730532 ,,Akustika  Ochrana proti l'iluk?i

v budovácli a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků  Požadavky"
(obvodové koiistrukce stavby, stropy. stěny) tak, že provozem dopravy po pozemnfch
koinunikacích a tramvajové dráze a maximálníin provozem všech navržeiiých zdrojů
hluku stavby bride u nejzatíženějších dqráněných pt'ostorťi staveb zajištěn reáliiý
předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluk?i stanovených NV č. 272/201 i
sb., pro cliráněné vnitřní prostory staveb a pi'o denní i 1lOčllí dob?i.

Č.j. MCBS/"018/0107246/ŠKAR
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7. Vdalším st?ipiii PD bude předložeii k odso?ihlaseiií Brněnskými koinuiiikacemi a.s.,

Renneská tř. 1 a, Brno iiávrli POV včetiiě toiiáže po?ižitých vozidel.
8. Budo?i zajištěi'xy bezpečiié vstupy a í3ezdy do objektů.
9. E3ude zajištěii bezpečný prčicl'iod pro chodce sr šíři inití. 1,5 m, příp. pochůznýini lávkami.
10. Výkop bude po celé délce ohrazen a sr iioci osvětlen.

ll. Pro ?imístění stavby a realizaci části stavby budou SPlllěll:Y podiníiiky vlastiiíkťi a správců
stavbou dotčeiiýcli inženýrských sítí nebo jejich ochrarmýcli pásen'i, které se týkají vytyčení
stavby, výkopových piací v blízkosti zařízení, kontroly iiepoškozeiiosti sítí před záhozeni,
zabezpečení a oclírany stávajících sítí, zajištění výkopů, podmíiiek ki"ížei'ií sítí, staveiiištní

dopravy, při provádění zeinnícli prací bride dodržena ČSN 733050 Zemiií práce, kříž.ení
kabelči inusí být v so?iladu s ČSN 736005 Prostorová úprava vedení tecliiiickélio vybavení,
uvedené v jejich vy5ádření:

společiiosti Brněnské vodárny a kaiializace, a.s., zií. 721/024532/2017/OBo ze dne
13.09.2017,

Dopravniho podiiiku mesta Brna, a.s., Zll. 10713/201 7/5040 ze dne 4. 10.2017,

společnosti E.ON Distrib?ice, a.s., zasto?ipená společností E.ON Servisiií, s.r.o., zii.

B694116202950 ze diie 22.09.2017

společnosti E.ON Distrib?ice, a.s., zastoupená společiiostí E.ON Česká republika, s.r.o.,
zn. T677916207152 ze dne 25.09.2017,

společnosti GasNet, s.r.o. zastoupená společiiostí GridServices, s.r.o., Zn. 5001580006 ze
dne 27.09.2017 a zii. 5001601374 ze dne 10.lO.2017,

Technických sítí Briio, a.s., zn.5800/Šim/0960/ 17 ze di'ie 15.09.2017,

společnosti Česká telekoinunikační infrastr?iktura, a.s., č.j. 707453/ 17 ze dne 04.09.2017,

Masarykovy univerzity, Ustavu výpočeti'ií tecliniky,
IS/98958/2017/567135/ÚVT2/Kli ze dne 12.09.20l7,

č.j.MU

společnosti Faster CZ, s.r.o., ze dne 12. 10.2017.

Účastník řízení stanovei'iý podle ?ist. Fs 85 stavebního zákoiia a vymezeiiý v soulad?i s ust. § 27
odst. l písin. a) zákona č. 500/2004 sb., správiifl'io řádu, v platném Zllěllí, je společnost HLINKY

ESTATE, s.r.o., IČ0 29229821, IIlinky 49/126, 603 00 Briio.
Odůvodnění

4,
, 602 00 Brno, žádost (doplněnou dne 24.Ol.20l8 a diie
04.04.2018) o vydání úzei'nního rozbodiiutí o ?iinístění stavby s iiázvem: ,,Novostavba dom?i
Hipokrates v Brně". Stavbou doinů budori dotčeny pozemky par. čís. 295, 296, 300/5, k.ú.
Pisárky, obec Briio, dopravním napojei'iíin a přípojkami inženýrských sítí jso?i dotčei'iy pozern?ky
par. čís. 295, 296, 299/6, 300/5, 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky, obec Brno. Uvedeným
dne bylo zahájeno úzeiniií řízeiií.

Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neobsahovala požadované náležitosti podle ust. § 86
odst. l a 2 stavebního zákoi'ia a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzeiií iiavrhované
stavby, stavební úřad yyzval žadatele výzyou vydanou dne Il.l2.20l7 pod č.j.

MCBS/2017/0208384/ŠK?AR, aby odstranil iiedostatky podané žádosti a úzeinní řízení v so?iladu
sust. S,, 86 odst. 5 stavebního zákoiia ?isnesením vydaným dne 11.12.20l7 pod č.j.

MCBS/2017/0208383/ŠKAR územní řízeiií přer?išil. Současně tímto usi"ieseníin stanovil ?hčitu
pro dopli'iění podané žádosti.

Žádost o vydám' úzeinního rozliodiuití o riinístění stavby byla doložena těinito rozhoclmitími,
ZaVaZn71l]l SfallOVlSk7, SfallOVlSk7, soublasy a vy?)adremini:

c..i. MCBS/2018/0107246/SKAR
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závazné staiiovisko Krajské hygieiiické stanice JmK č.j. KHSJM
48785/2017/BM/HOK ze diie 3. 1.2018

závaziié stánovisko Hasičského z.áchrannélio sboru JinK ev.č. HSBM73l2329/l
OPST2017 ze diie 6.lO.20l7

vy?jádření Odboru životního prostředí Krajskélío úřadu JinK č.j. JMK 149111/2017 ze
diie 17.lO.20l7

závazné staiiovisko Odboru životnflio prostředí Ki'ajského úřadri JinK č.j. JMK
156439/2017 ze dne 31.lO.20l7

vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MMB č.j. MMB/0359301/20 17/Zvd
ze diie 06. 10.2017

stanovisko Odbor?i životního prostředí MMB č.j. MMB/0358037/2017/AK ze diie
05.10.2017

vyjádření Odboru vodnílio a lesi"iího hospodářství a zei'nědělství MMB č.j.
MMB/0382208/2017 ze dne 20.09.20l7

závaziié stai'iovisko Odbor?i vodnílio a lesního liospodářství a zemědělství MMB č.j.
MMB/0366303/2017 ze diie 08.09.20l7

stanovisko Odbor?i dopravy MMB č.j. MMB/0357944/2017 ze dne 25. 10.2017
závazné stanovisko Odboru památkové péce. MMB č.j. MMB/035913 l/201 7/SZ/zs ze
dne 04. 10.2017

vyjádření Odboru životního prostředí ÚMČ i'iíěsta Brna, Brnostřed č.j.
MCBS/20 .1 7/O 15 7622/PRUJ ze diie 20.09.20l7

stanovisko Odbor?i životiiího prostředí ÚMČ iněsta Brna, Briiostřed č.j.
MCBS/201 7/Ol 64805/JAR ze diie 03. 10.2017

závazné staiiovisko Odbom Kancelář starosty a vnějších vztal"u"i, pracoviště krizovélio

řízení ÚMČ města Brna, Briiostřed, č.j. MCBS/2017/0150905/ZRUL ze dne
13.09.20l7

stanovisko Odboru iiwestičního MMB č.j. MMB/0357995/20 17 ze di'ie 30. 10.2017
vyjádření společnosti Biněiiské koinunikace a.s., zn. 3100Nov677/17 ze dne
03.10.20l7

vyjádření Dopravi'iího podiiik?i města Briia, a.s., Zll. 10713/20i7/5040 ze dne
4.lO.2017,

vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.ro., Zll.
5001580006 ze diie 27.09.20l7 a zn. 5001601374 ze dne 10. 10.2017,

vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., zasto?ipená společností E.ON Servisní,
s.r.o., zn. B694116202950 ze dne 22.09.2017

vyjádřeiií společnosti E.ON Distrib?ice, a.s., zastoupená společiiostí E.ON Česká
republika, s.r.o., zn. T61l9 16207152 ze dne 25.09.2017
vyjádřei'ií společnosti Brněnské vodáriiy a kanalizace, a.s., zii. 721/024532/201 7/OBo
ze diie 13.09.2017,

vyjádřei"ií Technických sítí Brno, a.s., zn.5800/Šin'i/0960/17 ze dne 15.09.2017,

vyjádření společno'sti UPC Česká rep?iblika, s.r.o., zasto?ipená společností íiifoTel,
s.r.o., č.ž EOl6631/17 ze dne 4.9.2017

vyjádřeiií MO Sekce ekoiioinická a majetková, odbor ochrany územních záji'nů a

řízení prograinů nemovité infrastruktury sp.zn. 77332/20178201OÚZBR ze dne
06.09.2017

vyjádření společnosti Česká telekoiminikační iiifrastr?ikti?ira, a.s., č.j. 707453/17 ze
dne 04.09.2017,

vyjádřeiií Tepláreii Briio a.s., zn. TB/5430/17 ze diie 07.09.2017

vyjádření společiiosti České radiokomuiiikace, a.s., zn. UPTS/OS/ l 775 l 8/20 17 ze dne
18.lO.2017

vyjádření společnosti Vodafoiie Czech Rep?iblic a.s. ze dne 11.08.2016
vyjádřei'ií společnosti TMobile Czecli Rep?iblic, a.s., zn. E3 1034/ 17 ze dne 5.9.20l7

vyjádření P'olicie ČR Křp JmK Oddělení správy iieinovitého majetk?i č.j. KRPB2195
529/ČJ201 70600MNVOL ze dne Il.09.2017

Č.j. MCBS/2018/0107246/ŠKAR
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vyjádřeiií Městské policie odděleiií koinciiiikačníclí tecliiiologií ze dne L2.09.2017
vyjádřeiií Vysokého učení techi'iické)io v Briiě č.j. 265/90360 ze diie 20.9.2017

vyjádřeiií Masai'ykoV)í ?iiiiveizity, Ústa:íu výpočetní techniky, č,jlv%U

IS/98958/2017/567 135/ťJVT2/Kli ze diíe 12.09.20l7

vyjádřeiií společnosti Dial Telecom a.s. č.j. BM 520001 ze diie 06.09.2017

vy?jádřeiií společnosti ČDTeleinatika, 21.S., č.j. 1201713859 ze dne 6.9.2017

vyjádření společnosti SMARTCoinp., a.s., zii. V 1020/20 l 7/MJ ze dne 27.9.2017
vyjádřeiií společnosti itself, s.r.o., č.j. 17/003972 ze dne 15.9.20l7
vyjádřeiií společnosti NET4GAS, s.r.o., zn. 7423/1 7/OVPíN ze diie 5.9.2017
vyjádřeiií společnosti SITEL s.r.o., zn. I1]1 704389 ze dne 05.09.2017
vyjádření společnosti Telia Carrier Czecl"i Rep?iblic, a.s., Zll. 1311702434 ze diie

05.09.20l7

vyjádření společnosti ?iifoNet, a.s., ze diie 5.9.20l7

vyjádřeiií společnosti ČEPS, a.s., zn. 000001 7243 ze dne 5.9.2017

vyjádřeiií společnosti Faster CZ, s.r.o., ze diie 12. 10.2017
vyjádření společnosti NetDataComm, s.r.o. ze dne 21 .09.20l7
vyjádření Povodí Moravy s.p. zii. PMO52 103/20 l 7203/EIo ze dne 4. 10.2017

vyjádření Veřejiié zeleiiě iněsta Briia, p.o., zn. S/339/ l 124/ 17 ze diie 5.9.20]7

vyjádření Policie ČR Křl) JmK SpecÍalizovaného pracoviště dopravního iiižeiiýiství

č.j. KRPB205 l 231/ČJ20 170600DIKOL ze diie 15.09.2017
souhlas s odstraiiěníin stavby altáim na pozeinku par. čís. 296, k.ú. Pisárky, obec Brno
vydaný dne 22. il .2017 pod č.j. MCBS/20 1 7/0 194826/SANL.

Dále byly k žádosti doloženy tyto další doklady:
pli"iá xi"ioc

smlo?iva o právu k provedení stavby a o úpravě vztahu mezi účastníky ?izavřeiiá ínezi
žadatelem a Masarykovori univerzito?i

smlo?iva o připojení k distrib?iční so?istavě uzavřená mezi žadatelei"ii a společností

GasNet, s.r.o.

Po doplnění chybějícícli podkladíoi stavební úřad znovu přezkouinal podano?i žádost a
sliroinážděné podklady a

opatřením vydanýin diie 24.04.2018 pod č.j.

MCBS/2018/0070719/ŠKAR oznámil účasti'iíkům řízení a dotčeiiýin orgánůn'i zahájeiií

územiiího řízeiií o umístění předinětné stavby a současiiě nařídil kpojednáiií žádosti ústní
jediiání. Současně citovaným opatřeníin ?ipozoriiil dotčené orgáiiy a účastníky řízení, že závazná
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy moho?i uplatnit i'iejpozději při ústníii'i jednání, jinak
k iiiin nebude přililédmito.

Okruh účastníků územního řízení byl staiioven v souladu s ust. !S 85 odst. 1 a 2 stavebního
zákona. Při vymezování okr?ih?i účastníkči územiiího řízeiií dospěl stavebi'ií úřad k závěru, že v
danéin případě toto právní postavení přísl?iší podle rist. F§ 85 odst. 1 PíSl]l. a) stavebi'iího zákoiia

žadateli, tj. společiiost HLINKY ESTATE, s.r.o., IČO 29229821, Hlinky 49/126, 603 00 Briio.

dle rist. § 85 odst. 1 písm. b) obci, na jejímž úzeiní iná být požadovaný záiněr ?iskutečněn, tj.
Statutární n'iěsto Brno, zasto?ipené starosto?i městské části iněsta Brna, Brnostřed. Dle ust. !S 85
odst. 2 písm. a) vlastiůovi pozeinku iiebo stavby, na kterýcb má být požadovaný záměr
uskutečněn, nebo ten, kdo i'ná jiné věci'ié právo k toimito pozemku, iiebo stavbě, tj. společiiost

HLINKY ESTATE, s.r.o., IČO29229821, Hlinky 49/126, 603 00 Brno  vlastník pozeinků par.
čís. 295, 296, 299/6, 300/5, k.ú. Pisárky, obec Bri'io, Masarykova univerzita v Brně, Zeiotínovo
náin. 61779, 602 00 Brno  vlastník pozen'í?kči par. čís. 350/1, 350/5, 350/6, 350/8, k.ú. Pisárky,
obec Brno, vlastníci inžeiiýrských sítf, kteří inají věcné břeineiio tj. společnost E.ON Distribt+ce,

a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 0l České B?idějovice, společnost Česká telekomunikační

infrastruktura, a.s., Olšaiiská 2681/6, 130 00 Pral"ia, společnost Teclinické sítě Brno, a.s.,
Barvířská 822/5, 602 00 Brno, dále vlastníci techiiické iiifrastr?ikffiry a pozeinních koiminikací
dotčeiií přípojkan'íi inženýrských sítí a zpevněiiýnii plochaini tj. Masarykova ?iniverzita v Brně,

Žerotínoyo nmm. 617/9, 602 00 Briio, statutární iněsto Brno zastoupené společností Briiěnské
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vodárny a kaiializace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Bi'no, společiiost České i'adiokoinunikace,
a.s., Skokaiiská 2117/1, 169 00 Pt'aha, společnost Faster CZ, s.r.o., Jainí 1064/44g, 614 00 Briio,

společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí iiad Labem. Dle ?ist. 'š 85 ódst. 2 písin. b)
osobám, jejicM vlastnické právo iiebo jiiié věciié právo k so?isedi"iím stavbám aiiebo so?isediiíin
pozemkťiin, iiebo stavbáin iia iiich n"ičiže být územníin rozhodinitfin l)římO dotčeiio, tj.
, 615 00 Brno a I
615 00 Bl'llO
 vlastníci pozeinkťi par. čís. 301/4, 305/1, 305/3, k.ú. Pisáiky, obec Bmo a stavby s č.p. 526
stojící na pozemku pat'. čís. 305/3, 319/2, k.ú. Pisárky, obec Brno
760 0l Zlíll a paní
603 00 Brno  vlastníci pozei"iikri par.
číS. 289, k.ú. Pisárky, obec Brno, pan
664 49 0stopovice, I
621 00 Ivaiiovice a In
621 00
Ivaiiovice  vlastníci pozemků par. čís. 297, 299/8, k.ú. Pisárky, obec Brno a stavby s č.p. 53
stojfcí iia pozeink?i par. čís. 297, k.ú. Pisárky, obec Bri'io, paiií
, 664 31 Lelekovice  vlastník pozemkči par. čís. 299/7, 300/4, k.ú. Pisárky, obec Brno a
stavby s č.p. 52 stojící na pozemku par. čís. 300/4, k.ú. Pisárky, obec Briio.
Ve staiiovené ?hčitě nebyly uplatněny žádné náinitky účastníků řízeiií.
Stavební úřad v úzeinním řízení přezkoumává žádost podle ?ist. § 90 stavebnílio zákona. Tedy
zda je záměr žadatele:
a) v so?iladu s vydaiio?i územně pláiiovacf dok?iinentací,
b) scíli a úkoly územního pláiiováií, zejinéna s charaktereni území, spožadavky na
ochranu architektonických a ?irbanistických hodiiot v úzeiní,
c) s požadavky stavebnílío zákona a jeho prováděcích príivních předpisči,
d) s požadavky na veřejiiou dopravní a technickou iiifrastr?ikturu,
e) s požadavky zvláštiíícl'i pravních l:»ředpisů a se stanovisky dotčenýcli orgánťi podle
zvláštiiícl"i práviiích předpisů, popřípadě s výsledkem řešeiií rozporči a s ochraiio?i práv a
právem cl'iráněnýcli zájmů účasti'iíkťi řízení.

Podle schválei"iého Územiiího plámi íněsta Brna (dále jeii ÚPmB) jeho závazné části, Vyhlášky
stat?itárníbo iněsta Brna č. 2/2004, v platnéin zněiií, přílol'iy č.1 Reg?ilativy pro ?ispořádání
úzerru:, je stavba navržena ve stavební stabilizovaiié fuiikčiií ploše pro veřejnou vybavenost
s podrobnějšfm účelein využití v ploše zdravotíiictví 02.
Plocha stavebiií je defiiiována jako část území převážně zastavěná nebo určei'iá k zastavění
objekty, pro kterori je mfra vy?ižití území a příp?istnost ?imístění objektů ?irčitého druhu
vyjádřeiia v regulačiiícli podmínkách pro plochy stavební.
Plocl"ia stabilizovaná je dílčí část úzeiní, ve kterém se stávající účel ani inteiizita využ.ití netuide
zásadně měiiit. Za zn'iěi'i?i se přitoin nepovažuje inodernizace, revitalizace a přestavba území za
dodržení cliarakteru zástavby a indexu podlažní plochy  IPP, zástavba proluk a dostavba ?ivnitř
stávajících areálů.
Plocha pro veřejiio?i vybavei'iost je ?irčeiia výhradně pro uinístění staveb a zařízen?í, které sloužf
veřejné potřebě v ?ivedených funkcích.
Míra stavebního využití pozemků v plocliách pro veřejno?i vybavenost není stanoveiia.
Současiiě piatí obecn)5 regulativ:
Stavby uvedené v popisu fuiikčních typči jsou v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže:
svým sit?iováním, dispozičníii'i cispořádáním nebo slavebně technickým řešením jsou
vrozporu spožadavky právních předpisů a teclii"iických norem platných pro
předinětiiý druh stavby nebo provozovaiio?i činnost,
počtein, POIOIIOLI, stavebníin objeinem, rozloho?i nebo účelein odpor?ijí charakteru
předinětiié lokality,
mohoii být zdrojen'i závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jso?i iiesl?ičitelné
s pol"iodo?i v lokalitě sainotné nebo v jejím okolí,
neinají zajištěno odpovídající dopraviií napojení a odstavování vozidel.
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Limity vy?ižití úzeiní vyplývající ze zvláštních práviiích předpisči  stavba se nachází
v ochranném páSinu Městské painátkové rezeivace.

Navrhovaná stavba neodpor?ije svou pololio?i, objemein, či účelein charaktei?i předmětné
lokality. Jediiá se o zástavbu volného pozeinku při ?il. Vinařské. Stavební pozeiiqek svými
vlastiiostini, zejinéiia velikostí, polohori, plošnýi'ií a prostorovýin ?ispořádáním ?imožňuje ui"iíístit
navrhovanou stavb?i. Na dnilié straiiě ulice Viiiařské se nacl'iází areál Mas:irykovy univerzity
s ekonomicko správiií fak?iltou a přilehlýini íxidovaini kolejí. Navrhovaiiá zástavba svo?i výško?i
iiepřevyš?ije výškub?idov Masarykovy ?iiiiverzity. Navrliovaiié doi"iíy jsou iiavržeiiy jako
pěti1:íodlažní z ?iličnfl'io pohled?i z ?ilice Vinařské. Svažitost terénu umožňuje navržení jednoho
společného podzemního podlaží, které slouží k parkováiií a také jako tecl"ii'iické zázeiní doínů.
V blízkosti navrliované stavby se iiacliází rodinný důin o třecli nadzeinnfch podlažícl'i a ve
svažitém terémi siněrem k ulici Hlinky se ve svaí'ui nachází dva objekty občanské vybavenosti.
Stavba je členěna na objekt podzeinní a dva objekt)í iiadzeinní. Jeden nadzemní objekt je navržen
podél ulice Vinařské a dniliý nadzeiniií objekt je pootočen tak, aby ínezi navrženýini hi'notami
vznikaly průhledy, a aby navržená stavba působila vzd?išiiě. Koncepčně jsou do eleinentáriií
hmoty každého kvádr?i vepsány jednotlivé b?iňky provozči vytažením nebo zasainutíin v díalčíin
podlaží. Tyto hmoty se růziiě střídají a překrývají, vznikají tak terasy a lodžie. Jednotlivé íxiňky
jsori nestejné velikosti, tudfž je celek rťiznorodý a prolai'nování hinot je pestřejší. I přes zdánlivo?i
dynainiku je zachována koinpaktnost obou hinot.

Stavební úřad na základě výše uvedeného poso?izeiií konstatrije, že navržená stavba svýin
objemem, architektonickým řešením i"ienarriší charakter okoliií zástavby, iqenar?iší
architektonické a urbanistické líodnoty v úzeiní, je v so?iladu se záměry územníbo pláiiováiií

v dotčenén'i úzeiní, se scliválenýn"i ÚPinB, a proto je příp?istná.
Dle
Dle

ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad si soulad?i se závaznýini
stanovisky a stanovisky dotčenýcli orgánů. Podi'nínky obsažené v závazných stanoviscícl'i byly
zahrmity do podinínek územiiího rozliodnutí. Stavba vyhov?ije obecnýin teclinickýin
požadavkůin na výstavbu stanoveiiýin vyhláškou č. 501/2006 sb., o obecnýcli požadavcích na
využívání území, v platnéin znění, vyhláškou č. 268/2009 sb., o teclinických l:íožadavcích na
stavby, v platnéi'n Zllěl'lí, a vyhláško?i č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích
zabezpeč?ijících bezbariérové užívání staveb (dále jeii vyhláška č. 398/2009 sb.).
Stavební úřad v územním řízení dle ust. § 90 stavebního zákoiia posuzuje, zda je záměr žadatele
v so?iladu s vydanou územně plánovací dokuinentací, s cíli a úkoly územiiího plánováiií, zejména
scharakterem území, spožadavky na ochranu architektonických a urbanistickýcli hodnot
vúzemí, spožadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisťi, zejinéna
s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejno?i a dopravní infrastr?ikturri,
s požadavky zvláštxiích právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánťi podle zvláštiiích
právnícli předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů a s och?raiio?i práv a právein cliiáněných
zájmů účastiiíků řízení. Stavební úřad i"ia základě výše uvedeného posouzení konstat?ije, že
navržená stavba svýin objemei'n, architektonickýi'n řešeiiím nenar?iší cliarakter okolní zástavby,
nenaruší arcliitektonické a rirbanistické hodnoty v úzen'ií, je v soulad?i se záiněry úzeinního

pláiiování v dotčeném území, se schváleným ÚPi'nB, 5e sr souladu s požadavky stavebiiího
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s obecnými požadavky na vy?ižívánf území,
nevyžaduje iiové nároky na veřejno?i dopravní a techiiickou iiifrastmkturu, je v souladu se
stanovisky dotčeiiých orgánťi podle zvláštiiích právních předpisči, a proto je příp?istná.
Stavebiií úřad iia základě provedeiiélio posouzení neshledal důvody, které by bráiiily umístěiií
stavby, pioto rozliodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodmití.

Toto úzeinní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy iiabride právi"ií moci. Nepozb?ide však
platiiosti, jestliže v této ?hůtě bude podána žádost o stavební povolení.
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Poučení o odvolání

Proti ton'iuto rozhodmití inohou podat účastníci řízení podle ?ist. !S 81 odst. i správiůo řád?i
odvolání do 15 dnči ode dne jeho dor?ičení k Odboru úzeinního a stavebiiílio řízení Magistrátu

města Brna, Maliiiovskelio náměstí 3, 601 67 Brno, podáiiíin ?ičiiiěnýin piostřednictvím Úřadu

městské části iněsta Brna, Briiostřed, Stavebiiího úřad?i, Domiiiikánská 2, pracoviště Měníiiská
4, 601 92 Briio. Rozliodimtí je oznáine+io účasti'iíkčiin doi?ičeníin stejiiopis?i písemiiého
vyliotovei'ií do vlastnícli ruko?i nebo prostřediiictvím veřejné datové sítě do datové scliránky.
Ll'iůta pro podání odvolání začíiiá běžet dnein následujícím po doiučení písemi'iélio vyhotovení
rozhodnutí, nebo iiejpozději po uplyimtí desátého dne ode dne. kdy bylo iiedoručené a ?iložené
rozhodimtí připraveno k vyzvedimtí iiebo doitičeno do datové schránky. Odvolání m?isí mít
náležitosti podle ?ist. § 82 odst. 2 správní'ho řádu a inusí í?»ýt podáno vpotřebnéin počtu
stejnopisíoi tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgámi. Včas
podané a příp?istné odvolání proti tomuto rozhodnutí iná podle ?ist. § 85 odst. l správiiího řád?i
odkladný účiiiek.

Ing. Ivana Hrávkoíí».
vedo?icí

/).)IsJ
333 .rp
"

Stavebního úřad?i

ílín:kánS'j!

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 17, bod 1. PíSll]. f) zákoiia č. 634/2004 sb., o
správních poplatcích, v platném znění, v celkové výši 20 000, Kč; slovy: dvacet tisíc kor?iii
českých.

Přílolía

Ověřená PD je uložena iia stavebním úřadě a po nabytí právní moci rozhodi'uití b?ide předána
žadateli.

Dortiěí se

'Úěastníci řízení
Žadatel
1. HLINKY ESTATE s.r.o. Hlinky 49/126, 603 00 Biiio zastoupený paní

,

, 602 00 Briio

Obec, na jejímž úzeií'ií má I»ýt požadovaný záměr uskuteěněn
2. Stat?itáriií město Brno zasto?ipené starostou n"iěstské části města Brna, Brnostřed,
Doininikánská 2, 601 92 Brno
Ostatní účastníci řízení

3. Masarykova ?iniverzita, Žerotínovo náměstí 61 7/9, 602 00 Brno
4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, 603 00 Briio

5. Česká telekoii'iuiiikačiií iiifrastr?ikffira a. s., Olšaiiská 2681/6, 130 00 Pralia
6. České Radiokoi'iuiiiikace a.s., Skokaíiská 2117/1, 169 00 Pt'aha
7. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 0l České B?idějovice zasto?ipená

společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstiiera 2151/6, 370 0l České

B?idějovice
8. Fastet' CZ spol. s r.o., Jarní 1064/4%, 614 00 Brno
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GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 ústí iiad Labein zastoíipei"iý společností GridSeivices,
s.r.o., Plyiiárenská 499/I, 602 00 Bino

10. Magisti'át města Briqa, Odbor iiqvestiční, Kounicova 949/6L 601 67 Brno
1l. Technické sítě Briio, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno
12.
, 760 0l Zlín
13.
, 615 00 Briio
14
, 603 00 Briio
15.
664 49 0stopovice
16.
603 00 Brno
17.
, 621 00 Briio

18.
19.

621 00 Bino
, 664 31 Lelekovice

Na vědomí

Dotčeiíé oigány

20. Hasičský záchranný sbor Jiboinoravského kra?je, Krajské ředitelství, Odbor prevence,
Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
21. Krajská hygienická staiiice Jihoinoravského kraje se sídlem sr Brně, Jeřábkova 1841/4,
602 00 Brno

22. Krajský úřad Jilioi'noiavského kraje, Odbor životiiílio prost'Ťedí, Žerotínovo náměstí
44913, 601 82 Briio

23. Magistrát města Briia, Odbor pan'iátkové péče, Malinovského iiáměstí 624/3, 601 67
Brno

24. Magistrát města Brna, Odbor úzeinního plánování a rozvoje, Ko?inicova 949/67, 601 67
Brno

25. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesiiího hospodářství a zemědělství, Kounicova
949167. 601 67 Brno

26. Magístrát n'iěsta Brna, Odbor životního prostředí, Kouiiicova 949/67, 601 67 Briio
27. Statutáriií město Brno, iněstská část Bmostřed, Odbor KanceMř starosty a viíějšíclq
vztahů, krizové řízei'ií, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

28. Úřad městské části města Brna, Briiostřed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy,
Dominikáiiská 264/2, 601 69 Brno

29. Úřad městské části iněsta Biiia, Briiostřed, Odbor životního prostředí, Měiiínská 4, 601
92 prno
Dále obdrží

30. právník SÚ
31. evidence vydaiiýcli ÚR
32. oprávněná úřediií osoba
33. SpÍS

