Odbor právní a organizační
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Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
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V Brně dne 05.11.2020
Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 16.10.2020
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 16.10.2020
prostřednictvím datové schránky doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Jelikož Vaše žádost neobsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byl
jste vyzván k jejich doplnění. Z textu Vaší žádosti rovněž nebylo zcela zřejmé, jaké informace
požadujete a byl jste tedy rovněž vyzván k upřesnění své žádosti. Doplnění a upřesnění Vaší žádosti
bylo ÚMČ BS doručeno dne 25.10.2020.
Ve své žádosti jste žádal poskytnutí následujících dokumentů:
 výzva ze dne 06.04.2020, č. j. MCBS/2020/0052600/SRBJ (4 strany)
 oznámení ze dne 24.02.2020, č. j. MCBS/2020/0025455/SRBJ (5 stran)
 usnesení ze dne 03.01.2020, č. j. MCBS/2020/0001036/SRBJ (3 strany)
 usnesení o přerušení řízení ze dne 06.04.2020, č. j. MCBS/2020/0052532/SRBJ (4 strany)
 protokol o nahlížení do spisu ze dne 02.03.2020 (2 strany)
 protokol o nahlížení do spisu ze dne 09.03.2020 (2 strany)
Ve Vaší žádosti jste rovněž po upřesnění požadoval poskytnutí následujících informací:
„Dále se ptát zda Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 602 00 Brno, CZ Základní
způsobilost (Základně) způsobilým není dodavatel veřejných zakázek, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele městské části Brno-střed; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek městská část Brno-střed
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění městská část Brno-střed
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti městská část Brno-střed
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele veřejných zakázek městská část Brno-střed.“

-2„Upřesnění bodu v žádosti o odpovědi na dotazy z oblasti zákonu o pohřebnictví.
Základní způsobilost (Základně) způsobilým není dodavatel veřejných zakázek v období 5 let
od 2016 až 2020, Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 602 00 Brno, CZ k veřejným
zakázkám městské části Brno-střed – daňové přiznání – potvrzení o zaplacení veřejné zdravotní
pojištění – potvrzení na sociální zabezpečení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti městská
část Brno-střed“
Vámi požadované dokumenty Vám zasíláme v příloze. Informace poskytujeme bez osobních údajů
a projevů osobní povahy. K ostatním částem Vaší žádosti je vydáváno rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti, jež Vám rovněž zasíláme.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
 výzva ze dne 06.04.2020, č. j. MCBS/2020/0052600/SRBJ (4 strany)
 oznámení ze dne 24.02.2020, č. j. MCBS/2020/0025455/SRBJ (5 stran)
 usnesení ze dne 03.01.2020, č. j. MCBS/2020/0001036/SRBJ (3 strany)
 usnesení o přerušení řízení ze dne 06.04.2020, č. j. MCBS/2020/0052532/SRBJ (4 strany)
 protokol o nahlížení do spisu ze dne 02.03.2020 (2 strany)
 protokol o nahlížení do spisu ze dne 09.03.2020 (2 strany)
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Stavební úřad

Doininikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měiiínská 4, 601 92 Brno
Číslo jednací:
K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2020/0001036/SRBJ
MCBS/2019/0041503
3200/MCBS/2019/0041503
Ing. arch. Jana Srbová, tel.: 542 526 416

Brno 03.01.2020
LES AN, s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Řízení o povolení odstranění stavby nazvané: „Areál Lidická 77 - bourací práce , Lidická 77,
č. p. 718, pozemek parc. č. 1144, l .113, k. u. Veveří, obec Brno

USNESENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 21.08.2019 žádost
společnosti LESAN, s.r.o., TCO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnosti REÁL

SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, obě společnosti
zastoupené na základě plné moci společností TOMI invest s.r.o., IČO 04702832, Lidická 718/77,
602 00 Brno, dále zastoupenou společností BAUSTUDIO, s.r.o., IČO 26883546, Staňkova
383/41, 612 00 Brno, o prodloužení lhůty k provedení úkonu v řízení o povolení odstranění
stavby pro stavbu s názvem:
„Areál Lidická 77 - bourací práce",

Lidická 77, č. p. 718, pozemek pare. č. 1144, 1113, k. u. Veveří, obec Brno.
Stavební úřad podle úst. § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále
jen správní řád) žadateli, kterým je společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77,
602 00 Brno a společnost REAL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8,
110 00 Praha,

prodlužuje do 30.04.2020
lhůtu k předložení požadovaných podkladů,
určenou usnesením č.j. MCBS/2019/0072189/STAG ze dne 29. 4. 2019 uvedených ve výzvě
č. j. MCBS/2019/0072170/STAG z téhož dne.
Účastník řízení stanovený podle úst. § 27 odst. l písm. a) správního řáduje: LESAN, s.r.o., IČO
25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnosti REÁL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718,
náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha.
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sir. 2
Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 12.3.2019 ohlášení podané společností LESAN, s.r.o., IČO
25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společností REÁL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718,
náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, obě zastoupené na základě plné moci společností
TOMI invest s.r.o., TCO 04702832, Lidická 718/77, 602 00 Brno, dále zastoupenou společností
BAUSTUDIO, s.i-.o., IČO 26883546, Staňkova 383/41, 612 00 Brno, jehož předmětem je záměr
odstranit stavbu s názvem: „Areál Lidická 77 - bourací práce", Lidická 77, č. p. 718, pozemek
parc. č. 1144, 1113, k. u. Veveří, obec Brno.
Stavební úřad posoudil toto ohlášení podle úst. § 128 odst. l a 2 stavebního zákona. Vzhledem
k tomu, že ohlášení nesplňovalo podmínky pro vydání souhlasu, neboť záměr se dotýká práv
třetích osob - vlastníků sousedních staveb nacházejících se v bezprostřední blízkosti
demolovaných objektů, rozhodl stavební úřad podle úst. § 128 očist. 4 stavebního zákona
usnesením č.j. MCBS/2019/0072159/STAG ze dne 29. 4. 2019 o projednání ohlášeného záměru
odstranit stavbu v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby;
řízení je zahájeno právní mocí tohoto usnesení.

Dále stavební úřad po přezkoumání podkladů dospěl k závěru, že podklady nejsou úplné, a proto
vyzval žadatele opatřením MCBS/2019/0072170/STAG ze dne 29.4.2019, aby odstranil
nedostatky podané žádosti a rozhodl usnesením č.j. MCBS/2019/0072189/STAG o přerušení
řízení. Stavební úřad stanovil čtyřměsíční lhůtu, neboť ji považoval vzhledem k rozsahu
požadovaného doplnění za přiměřenou.

Dne 21.08.2019 žadatel svou žádost částečně doplnil. Součástí doplnění bylo mimo jiné i
specifikace žadatele (tj. vlastníka odstraňovaných staveb) a aktualizace plných mocí
k zastupování. Zároveň žadatel v této žádosti požádal o prodloužení termínu doplnění z důvodu
chybějícího doložení pravomocného stavební povolení speciální stavebního úřadu - Drážního
úřadu k povolení dočasného přeložení trakčního vedení z důvodu rušení dvou převěsů
uchycených do průčelí bouraného objektu A o 4 měsíce. Stavební úřad této žádosti vyhověl a
prodloužil termín doplnění do 31.12.2019.
Dne 20.12.2019 obdržel stavební úřad žádost o prodloužení termínu doplnění žádosti do
31.04.2020. Důvodem je nečinnost Drážního úřadu, který do dnešnílio dne nevydal souhlas
s provedením stavby a ani nenařřdil provedení stavebního řízení. Stavební úřad této žádosti
vyhověl a prodloužil termín doplnění do 30.04.2020, neboť má za to, že vzhledem k rozsahu
požadovaného úkonu, tj. předložení stavebního povolení speciálního stavebního úřadu, je lhůta
uvedená stavebníkem přiměřená tak, aby byla reálně splnitelná. Současně není lhůta natolik
dlouhá, aby docházelo ke zbytečnému prodlužování řízení. Určením lhůty není ohrožen účel
řízení ani porušena rovnost účastníků. Dále vlastníka upozornil, že pokud nebude žádost
doplněna v uvedeném rozsahu a lhůtě, bude správní řízení ve shora uvedené věci v souladu s úst.
§ 66 odst. l písm. c) správního řádu zastaveno.
V návaznosti na výše uvedené stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat podle úst. § 76 odst. 5 správnílio řádu odvolání clo 15 dnů ode
dne jeho doručení k Odboru územnnio a stavebního řízení IS/Iagistrátu města Brna, Ivlalinovského
náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Uí-adu městské části města Brna,
Brno-střed, Stavebního úřadu. Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Usnesení
je oznámeno žadateli doručením 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 usneseni nebo nejpozději po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a iiložené usnesení připraveno k vyzvednutí nebo
doručeno clo datové schránky. Odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
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stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání nemá v souladu s úst. § 76 očist. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné. Náležitosti odvolání jsou staiioveny v úst. § 82 odst. 2
správního rádu.

!M"i
^! lj
•®

p

--3

1iV^

<2>

Ing/'/árch. Jana Srbová
opťávněná úřední osoba

Q

^7kánsĄ.^

••^•..'•-

-^•^% Doručí se
LES AN, s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno
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zastoupeni
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Stavebiií úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
Číslo jednací: MCBS/2020/0025455/SRBJ
K podání: MCBS/2019/0041503
Spisová značka: 3200/MCBS/2019/0041503
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Jana Srbová, tel.: 542 526 416
Brno 24.02.2020

LESAN, s.i-.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Řízení o povolení odstranění stavby s názvem: „Areál Lidická 77 - bourací práce", Lidická 77,
č.p. 718, pozemek par.č. 1144, 1113, k.ú. Veveří, obec Brno

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENI ODSTRANĚNI STAVBY
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 odst. l písni, c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel od vlastníka stavby, kterým

je společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnost REÁL
SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, zastoupeného na
základě plné moci společností TOMI invest s.r.o., IČO 04702832, Lidická 718/77, 602 00 Brno,

dále zastoupenou společností BAUSTUDIO, s.r.o., IČO 26883546, Staňkova 383/41, 612 00
Brno, dne 12.03.2019 žádost (doplněnou dne 20.08.2019 a 07.02.2020) o vydání povolení
odstranění stavby s názvem:

„Areál Lidická 77 - bourací práce, Lidická 77",
č.p. 718, pozemek par.č. 1144, 1113, k.ú. Veveří, obec Brno.
?5-

Předmětem řízení je:

demolice stávajících objektů na pozemku par. č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno, které jsou
součástí vnitrobloku v blokové zástavbě ohraničené na V straně ulicí Lidickou, na Z straně ulicí

Bayerovou, na S straně ulicí Kotlářskou a na J straně ulicí Burešovou.
Objekty budou odstraněny z důvodu jejich špatného technického stavu a přípravy staveniště pro
budoucí nový záměr na této parcele.
• Objekt A - administrativní budova v uliční části
Uliční objekt A je součástí řadové zástavby na úl. Lidická. Z jižní strany sousedí s objektem
bytového domu na úl. Lidická 75, č.p. 717 na pozemku par.č. 1153/1, k.ú. Veveří, obec Brno, ze
severní strany s objektem bytového domu na úl. Lidická 79, č.p. 719, na pozemku par.č. 1142,
k.u. Veveří, obec Brno. Objekty nejsou vzájemně spojeny a staticky se neovlivňují. Jedná se o
částečně podsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 48,0 x 13,2m se třemi nadzemnfnú
podlažími a sedlovou střechou (půdní prostor). Založeno na základových pasech, nosná
konstrukce zděná, střecha sedlová.

Č.j. MCBS/2020/0025455/SRBJ
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• Objekt B - administrativní budova pravé dvorní křídlo
Objekt B je umístěn při hranici se sousedním pozemkem par.č. 1142, k.u. Veveří, obec Brno.
Z východní strany sousedí s uličním administrativním objektem A, ze západní strany se
skladovým objektem C. Jedná se o objekt o půdorysných rozměrech cca 38,3 x 8,4m s jedním
podzemním podlažím, třemi nadzemními podlažími a plochou střechou. Založeno na
základových patkách a pasech, nosná konstrukce železobetonový monolitický skelet
s vyzdívkami.
• Objekt C - skladový objekt

Objekt C je umístěn při hranici se sousedním pozemkem par.č. 1142, k.ú. Veveří, obec Brno.
Z východní strany sousedí s administrativním objektem B, ze západní strany se
skladovým objektem D. Jedná se o přízemní objekt o půdorysných rozměrech cca 29,2 x 8,5m
navazující na dvorní administrativní křídlo B. Založeno na základových pasech, nosná
konstrukce zděná, střecha pultová s nízkým spádem.
• Objekt D - skladový objekt
Objekt D je umístěn při hranici se sousedním pozemkem par.č. 1142, k.ú. Veveří, obec Brno.
Z východní strany sousedí se skladovým objektem C, ze západní strany s pozemkem par.č, l 145,
k.ú. Veveří, obec Brno (v KN evidovaným jako zahrada). Jedná se o objekt, který je sestaven ze
3 samostatných, na sebe navazujících objektů o půdorysných rozměrech cca 5,5 x 11,8 m, 5,7 x
11,8 m a 13,3 x 9,5m. Objekt je jako celek zděný, nepodsklepený, s jedním nadzemním
podlažím. Založeno na základových pasech, nosná konstrukce zděná, střecha pultová.
* Objekt E - přístřešek pro parkování

Objekt E je umístěn při hranici se sousedním pozemkem par.č. 1155, k.u. Veveří, obec Brno.
Z východní strany sousedí s výrobním a skladovým objektem H, ze západní strany s pozemkem
par.č. 1145, k.ú. Veveří, obec Brno (v KN evidovaným jako zahrada). Jedná se o jednoduchý
přístřešek pro parkování o půdorysných rozměrech cca 26,9 x 5,6m. Základy kotvení, nosná
konstrukce kovové pilířky, zadní část zděná, střecha pultová nízká, krytina z vlnitého plechu,
podlaha beton.

• Objekt F - provozní objekt

Objekt F je umístěn v prostoru dvora na pozemku par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno ve
vzdálenosti 2,3 - 3,0m severně od výrobního a skladového objektu H. Jedná se o nepodsklepený
objekt o půdorysných rozměrech cca 22,1 x 8,2m s jedním nadzemním podlažím a šikmou
střechou. Založeno na základových pasech, nosná konstrukce montovaná na bázi dřevěné hmoty
v kombinaci s dozdívkami, střecha sedlová.

• Objekt G - garáže
Objekt G je umístěn při hranici se sousedním pozemkem par.č. 1153/1, k.ú. Veveří, obec Brno a
stavby nezaevidované v KN na tomto pozemku a sousedníni pozemkem par.č. 1153/2, k.ú.
Veveří, obec Brno a stavby bez č.p./č.ev. na tomto pozemku. Z východní strany je umístěn ve
vzdálenosti cca 7, l m od západní dvorní fasády administrativního objektu A, ze západní strany
sousedí s výrobním a skladovým objektem H. Objekty nejsou vzájemně spojeny a staticky se
neovlivňují. Jedná se o nepodsklepený zděný objekt s jedním nadzemním podlažím o
půdorysných rozměrech cca 27,3 x 7,4m. Založeno na základových pasech, střecha pultová
nízká.

• Objekt H - výrobní a skladový objekt
Objekt H je umístěn při hranici se sousedním pozemkem par.č. 1154 a stavby bytového domu
č.p. 984 na tomto pozemku a sousedním pozemkem par.č. 1153/1, k.u. Veveří, obec Brno.
Z východní strany sousedí s objektem garáží G, ze západní strany s přístřeškem pro parkování objektem E. Objekty nejsou vzájemně spojeny a staticky se neovlivňují. Jedná se o
nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 29,9 x 9,4m s jedním nadzemním podlažím,

<

Č.j. MCBS/2020/0025455/SRBJ

str, 3

který je možno stavebně rozdělit na 3 trakty. Středová část je zastřešena sedlovou střechou, levá
a pravá část nízkou sedlovou střechou. Založeno na základových pasech, nosná konstrukce
zděná.

Roz.sa.Il bouracích prací:

Nepodsklepena objekty budou zcela odstraněny. Podsklepené objekty budou zbourány po úroveň
podlahy l.NP, zbylá suterénní část bude vybourána až v případě nového záměru po realizaci
příp. zajištění stavební jámy. Po demolici objektů bude povrch srovnán s okolní zpevněnou
plochou.

Bourání objektu se bude provádět od nenosných konstrukcí k nosným postupným rozebíráním a
rozpojováním shora dolů s použitím běžných mechanismů a strojů, s vyloučením trhavin a
výbušnin.

Stávající jednotná přípojka kanalizace DN200 KT bude využívána pro zařízení staveniště,
následně bude zrušena a zaslepena u hlavní stoky. Délka přípojky je cca 9 m hlavní větve, na niž
se napojují větve od uličních dešťových svodů délky 17,Om a 19.0m.
Stávající přípojka vody PEHD63 (DN50), která je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu
DN200 LT vedený v ulici Lidická, bude vyiižívána pro zařízení staveniště, následně bude
zrušena a zaslepena u hlavního řadu. Délka přípojky je cca 7,0m.
Stávající NTL přípojka DNSO/ocel, která je napojena NTL plynovod DN300 vedený v ulici
Lidická, bude před demolicí objektu zrušena a zaslepena u hlavnílio řadu. Délka přípojky je cca
5,0m.
V průjezdu objektu A je umístěna rozvodná skříň elektro, která bude zrušena.
Podzemní i nadzemní vedení sdělovacích kabelů do objektu A budou odpojena.
Při provádění rušení přípojek vody, plynovodu a kanalizace bude na pozemku par.č. 1113, k.u.
Veveří, obec Brno nutné provést výkopové práce (tj. obnažení trasy stávajícího připojení a po
provedeni odpojení zpětný zához a uvedení vrchních vrstev komunikací do původního stavu).
Bourací práce objektu A si vyžádají přeložku trakčnílio vedení, která je předmětem samostatného
řízeni.

Stavební úřad v souladu s úst. § 47 odst. l a § 49 odst. l zákona c. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, (dále jen správní řád), ve smyslu úst. § 128 odst. 4 stavebního zákona,
oznamuje zahájení řízení o povolení odstranění stavby
a současně

nařizuje terniín konání ústnílio jednání spojeného s ohledáním na místě,
které se bude konat dne 17.03.2020 v 8.30 hodin.

Účastníci řízení a dotčené orgány se sejdou před objektem na ulici Lidická 77 v Brně.

Účastníci řízení jsou oprávněni ve smyslu úst. § 36 odst. l správnílio řádu navrhovat důkazy,
činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko do vydání rozhodnutí. Dotčené orgány mohou
sdělit svá stanoviska rovněž v této lhůtě.

Účastník řízení si může dle úst. § 33 odst. l správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně
pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu úst. § 38 odst. l správního řádu právo nahlížet
do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a pravá na to, aby správní
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orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného
stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu
úst. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probftajícím řízením právo nahlížet do spisu.
Po ukončení ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí.
Stavební úřad podle úst. § 36 odst. 3 správnílio řádu stanovuje lhůtu 5 dnů, která počíná běžet
dnem následujícím po dni konání ústního jednání. V této lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit
k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na stavebním úřadě, Měnínská 4, 601 92 Brno. Úřední
dny jsou pondělí a středa, 8.00-17.00 hodin.
ÚftAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA,
BRNO-STŘED
Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
pracoviště: Měnfnská 4
261

Ing/ aí-ch, Jana Srbová

oprávněná úřední osoba

Doručí se

vlastník stavby
LESAN, s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
zastoupeny

TOMI invest s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno
dále wstoupeny

l. BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno
účastníci, řízení dle úst. §27 očist. 2 správního rádu
,2. TOPTRANSEU,a.s.,NaPriehon50,94901 Nitra, Slovakia
^3. H
»4. K
^,5. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II, Lidická 719/79, 602 00 Brno /<''• 6. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha

L.7. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno ,w< ,

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Brno, FA. Gerstnera 2151/6, 370 Ol
České Budějovice
zastoupeny

' 8. E.ONDistribuce,a.s.,F.A.Gerstnera2151/6,37001 České Budějovice
;9. GasNet, S.L-.O., Klíšská 940/96, 400 Ol Ústí nad Labem
zastoupeny

s 10. GridServices, s.r.o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
. 11. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

• 12. Česká telekomunikační infrastruktura a. s„ Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

- J3. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno /4'.í
éj.4. Faster CZ spol. s r.o., Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
r 15. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha
• 16. Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno

^1/7. UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha A-(
Na vědomí

18. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno

1
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C^ť9. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí, Měnínská 4,
601 92 Brno
Dotčené orgány

v 20. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

^21. Krajská hygienická stanice Jihomoravského ki-aje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
60200 Brno

' 22. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

,;_ť2'3. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67
Brno

' 24. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
• 25. 'Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
f, 7,6. Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Odbor Kancelář starosty a vnějších
1-/ vztahů, fa-izové řízení, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Dále obdrží

27. oprávněná úřední osoba
28.spis

d

»

"ss
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9

i ^."
i
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Stavebiií úřad

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

jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále stavební zákon) činí na výše uvedeném
pracovišti úkon v řízení podle úst. § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále
správní řád)

PROTOKOL
O NAHLÍŽENÍ DO SPISU
Dne: U'^)W

Zaznamenal: 1^^. \M^4 (A^7 . os. č. .^
Spis sp. zn.: ^0/MW/f^^

Název spisu:A ^?^A^^
^^^^fc^^^^>' ^/
yy///. ^/^^^ ^^ '
ijff^t ^/ ///^ ^ ^ř}^^ ^^

Nahlížející:

'

Jméno, příjméíií

.

Datum narození

Místo trvalého po

..................

Právní důvod nahlížení:

M. M^^Mé^/. ^/fŁi.. - .<^^^.^. ř^^...
Nahlížejícímu nebylo/bylo uinožněno nahlédnout do spisu. Zároveň mu bylo/ngbyto umožněno pořídit
kopie spisového materiálu.

Nahlížející žádalAtežá-ďat-o poskytnutí kopie projektové dokumentace. Podle úst. § 168 stavebního
zákona nebude umožněno pořízení kopie projektové dokumentace osobě, která nepředloží souhlas
osoby, která tuto dokumentaci pořídila nebo vlastníka předmětné stavby. Nahlížej fcimu.^r^'hr/nebylo na

základe jeho žádosti umožněno ponzen) Jío ^e rojektové dokumentace ze dne ././.^w/(/., zpracované
Pokud nebylo uniožněno nahlédnout do spisu podle úst. § 38 odst. 5 správního řádu nebo pořízení kopie
projektové dokumentace podle úst. § 168 odst. 2 stavebního zákona, bude o tomto vydáno usnesení,
které bude zasláno nahlížejícímu.

V průběhu natilížení byly pořízeny tyto kopie spisového materiálu:
u~

W

Nahlížející tímto bere na vědomí, že dochází ke zpracování osobních údajů, a to na základě plnění právní
povinnosti dle či. 6 odst. l písm. c) Nařízení evropského parlamentii a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací
naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na http://www.brno-stred.cz/zasady-ochranyosobnich-udaju.

Čas nahlížení do spisu:

o....^.^ ............. do...^..^.

Podpis nahlížející osoby:
Podpis úřední osoby:

Příloha: plná moc / potvjiz n o úhradě / jiné

;:f
.;.'•

Stavební úřad

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

jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále stavební zákon) činí na výše uvedeném
pracovišti úkon v řízení podle úst. § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále
správní řád)

PROTOKOL
O NAHLÍŽENÍ DO SPISU
Dne: ^^^^?

Zaznamenal: /^? MP^Y , os. č.

Spis sp. zn.: ^0/W^f^(}^^
Název spisu: ^// ^^^ " /^W /^A
s

Nahlížející:

Jméno, příjmení:
Datum narození: .
Místo trvalého pobytu:.
/

Právní důvod nahlížení:

.^.^^.±.ŁlPM^.

Nahlížej ícímufl-ebyío/bylo umožněno nahlédnout do spisu. Zároveň mu 1?yio7aebylo umožněno pořídit
kopie spisového materiálu.

Nahlížej ící-žáďat/nežádal o poskytnutí kopie projektové dokumentace. Podle úst. § 168 stavebního
zákona nebude umožněno pořízení kopie projektové dokumentace osobě, která nepředloží souhlas
osoby, která tuto dokumentaci pořídila nebo vlastníka předmětné stavby. Nahlížejícímu bylo/nebylo na
základě jeho žádosti umožněno pořízení kopie projektové dokumentace ze dne ............ zpracované

Pokud nebylo umožněno nahlédnout do spisu podle úst. §38 odst. 5 správního řádu nebo pořízení kopie
projektové dokumentace podle úst. §168 odst. 2 stavebního zákona, bude o tomto vydáno usnesení,
které bude zasláno nahlížejícímu.

V průběhu nahlížení byly pořízeny tyto kopie spisového materiálu:

k&-

Nahlížející tímto bere na vědomí, že dochází ke zpracování osobních údajů, a to na základě plnění právní
povinnosti dle či. 6 odst. l písm. c) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací
naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na http://www.brno-stred.cz/zasady-ochranyosobnich-udaju.
t/0

Čas nahlížení do spisu: od ... .LJ'
Podpis nahlížející osoby:

Podpis úřední osoby: . .
Příloha: plná moc / potvrzení o úhradě / jiné

,^w

do...<^..
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i
a

SKBwěstské cást^nl

^
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íS.

i'Vr'NlENgBNE;1^.'
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Stavební úřad
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Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Čísio jednací: MCBS/2020/0052532/SRBJ
K podání: MCBS/2019/0041503
Spisová značka: 3200/MCBS/2019/0041503
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Jana Srbová, tel.: 542 526 416
Brno 06.04.2020

LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno
REAL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Řízení o povolení odstranění stavby s názvem: „Areál Lidická 77 - bourací práce", Lidická 77,
č.p. 718, pozemek par.č. 1144, 1113, k.u. Veveří, obec Brno

USNESENÍ
O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební
úřad příslušný podle úst. §13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne
19.03.2020 a 20.03.2020 námitky účastníků řízení o povolení odstranění stavby s názvem:

„Areál Lidická 77 - bourací práce, Lidická 77",
??'

č.p. 718, pozemek par.č. 1144, 1113, k.ú. Veveří, obec Brno.

Stavební úřad na základě předložených námitek vyzval vlastníka stavby k doplnění podkladů a
správní řízení ve výše uvedené věci v souladu s úst. § 64 odst. l písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen správní řád),
I.
podle úst. § 64 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen správní řád),
přerušuje,
II.

podle úst. § 39 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní rád, v platném znění, (dále jen správní
řád),
určuje lhůtu

k odstranění nedostatků podané žádosti, a to do 30.06.2020.
Pokud nebude žádost doplněna v rozsahu uvedeném ve výzvě ze dne 06.04.2020 č.j.
MCBS/2020/0052600/SRBJ, bude řízení ve shora uvedené věci v souladu s úst. § 66 odst. l
písm. c) správnílio řádu zastaveno.
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Učastn.ík řízení stanovený podle úst. § 27 odst. l písm. a) správnflio řádu je: LES AN, s.r.o., IČO
25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a REÁL SPEKTRUM, a.s, IČO 25314718, náměstí
Republiky 656/8, 110 00 Praha.
Odůvodnění

Stavební úřad dne 24.02.2020 opatřením ze č. j. MCBS/2020/0025455/SRBJ oznámil zahájení
řízení o povolení odstranění stavby s názvem: „Areál Lidická 77 - bourací práce", Lidická 77,
č.p. 718, pozemek par.č. 1144, 1113, k.ú. Veveří, obec Brno. Vlastníkem odstraňované stavby je

společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnost REÁL
SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, zastoupeni na
základě plné moci společností TOMI invest s.r.o., IČO 04702832, Lidická 718/77, 602 00 Brno,
dále zastoupenou společností BAUSTUDIO, s.r.o., IČO 26883546, Staňkova 383/41, 612 00
Brno.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a poučil je o
možnosti podání námitek a stanovil termín konání ústního jednání spojeného s ohledáním na
místě. V oznámení rovněž účastníky řízení poučil o možnosti vyjádřit se k podkladům řízení.
S ohledem na mimořádnou situaci, kterým bylo vyhlášení nouzového stavu a karantény pro
CeskoLi republiku v souvislosti s pandemií koronaviru, stavební úřad ústní jednám spojené s
ohledáním na místě nařízené na úterý 17.03.2020 zrušil. O zrušení ústnílio jednání spojeného s
ohledáním na místě byli účastníci řízení inforniováni telefonicky a obesláni e-mailem ze dne
16.03.2020. Účastníci řízení byli zároveň upozorněni, že ostatní ujednání včetně lhůt
stanovených v oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby č.j.
MCBS/2020/0025455/SRBJ ze dne 24.02.2020 zůstávají v platnosti.
Stavební úřad obdržel dne 19.03.2020 pod c. j. MCBS/2020/0048253 námitky účastníka řízení,
kterým je Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II, IČO 44992998, Lidická

719/79, 602 00 Brno a dne 20.03.2020 pod č.j. MCBS/20120/0048253 námitky účastníka řízení,

kterým je pan
nar
, k řízem o povolení
odstranění stavby s názvem: „Areál Lidická 77 - bourací práce", Lidická 77, c.p. 718, pozemek
par.č. 1144, 1113, k.ú. Veveří, obec Brno. Námitky účastníků řízení byly stavebnímu úřadu
doručeny ve lhůtě stanovené v oznámení č.j. MCBS/2020/0025455/SRBJ ze dne 24.02.2020.
Stavební úřad předložené námitky posoudil a na základě jejich posouzení vyzval žadatele
opatřením ze dne 06.04.2020 č.j. MCBS/2020/0052600/SRBJ, aby odstranil nedostatky podané
žádosti a rozhodl tímto usnesením o přerušení řízení. Současně tímto usnesením určil dle úst. §
39 odst. l správního řádu přiměřenou lhůtu k provedení úkonu (odstranění nedostatků podané
žádosti), protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Stavební úřad určil téměř 3 měsíční lhůtu
k doplnění žádosti (tj. do 30.06.2020), neboť ji považuje ze své praxe s ohledem na požadovaný
rozsah doplnění a s ohledem na vyhlášený nouzový stav v ČR za přiměřenou. Určením lhůty
není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Dále stavebníka upozornil, že pokud
nebude žádost ve stanovené lhůtě a uvedeném rozsahu doplněna, bude řízení ve výše uvedené
věci v souladu s úst. § 66 odst. l písm. c) správního rádu zastaveno.
Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat podle úst. § 76 odst. 5 správnílio řádu odvolání do 15 dnů ode

dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského
náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna,
Brno-střed, Stavebnflio úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Usnesení
je oznámeno žadateli doručením 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 usnesení nebo nejpozději po uplynutí
desátého dne ode .dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí nebo
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doručeno do datové schránky. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání nemá v souladu s úst. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné. Náležitosti odvolání jsou stanoveny v úst. § 82 odst. 2
správního řádu.
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Ing/sťch. Jana Srbová
fvněná úřední osoba

o

^hikáns^
Doručí se
vlastník stavby

LESAN, S.L-.O, Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
zastoupený

TOMI invest s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno
dále zastoupený

l. BAUSTUDIO, s.i-.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno
účastníci řízení dle úst. § 27 očist. 2 správního řádu

2. TOPTRANSEU,a.s.,NaPriehon50,94901 Nitra, Slovakia
3.
4. K
5. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II, Lidická 719/79, 602 00 Brno
6. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha

7. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Brno, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol
České Budějovice
zastoupeny

8. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice
9. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 Ol Ústí nad Labem
zastoupeny

10. GridServices, s.r.o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
11. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
12. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

13. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno
14. Faster CZ spol. s r.o.. Jarní 1064/44g, 614 00 Brno

15. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha
16. Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno

17. UPC Česká republika, s.r.o, Závišova 502/5, 140 00 Praha
Na vědomí

18. Magistrát města Brna, Odbor vodnílio a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67,601 67 Brno

19. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí, Měnínská 4,
601 92 Brno
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Dotčené orgány

20. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
21. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
60200 Brno

22. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
23. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67
Brno

24. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
25. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
26. Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Odbor Kancelář starosty a vnějších
vztahů, krizové řízení, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Dále obdrží

27. oprávněná úřední osoba
28. spis
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Stavební úřad

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

Číslo jednací: MCBS/2020/0052600/SRBJ
K podání: MCBS/2019/0041503
Spisová značka: 3200/MCBS/2019/0041503
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Jana Srbová, tel.: 542 526 416
Brno 06.04.2020

LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Řízení o povolení odstranění stavby s názvem: „Areál Lidická 77 - bourací práce", Lidická 77,
č.p. 718, pozemek par.č. l 144,1113,k.u. Veveří, obec Brno

VÝZVA
K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební
úřad příslušný podle úst. §13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne
19.03.2020 a 20.03.2020 námitky účastníků řízení o povolení odstranění stavby s názvem:
„Areál Lidická 77 - bourací práce, Lidická 77",
č.p. 718, pozemek par.č. 1144, 1113, k.ú. Veveří, obec Brno.

Stavební úřad na základě předložených námitek v souladu s úst. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád),
vyzývá

vlastníka stavby, kterým je společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00

Brno a společnost REÁL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00
Praha, aby nejpozději ve lhůtě stanovené v usnesení č.j. MCBS/2020/0052532/SRBJ ze dne
06.04.2020 (tj. do 30.06.2020) odstranil nedostatky podané žádosti, tzn. doplnil žádost o
následující:

Jelikož v prováděném řízení musí být zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti,
vyzývá stavební úřad vlastníka stavby, aby na místě ověřil veškeré skutečnosti uvedené
v projektové dokumentaci (dále jen PD) a doplnil další potřebné údaje pro řádné posouzení
záměru a následně je zapracoval do PD, zejména:
• ve výkresové části PD jsou v rámci všech podlaží bouraných objektů A i B označena
„nedostupná místa", která jsou dle legendy a textové části PD zakreslena pouze na
základě archivní dokumentace

/B-Souhrnná technická oprava (dále jen B-STZ) - část „Závěr" (str. 20) a D-Technická.
zpráva (dále jen D-TZ) - část D.3 -„Závěr" (sír. 9)/
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- vzhledem k tomu, že jsou vyznačena „nedostupná místa" i na hranici se sousedními
objekty, bude proveden průzkum „nedostupných míst". V případě, že průzkum nebude
z nějakých důvodů možné provést, v PD bude vysvětleno proč a dále bude v PD
uvedeno zda a jaký vliv může mít případné neprovedení tohoto průzkumu na postup
při demolici objektů s ohledem na sousední objekty (bytový dům č.p 717 na pozemku
par.č. 1153/1, k.ú. Veveří a bytový dům č.p. 719 na pozemku par.č. 1142, k.u. Veveří,
obec Brno)

• z půdorysů a řezů výkresové části PD nejsou patrné hranice se sousedními pozemky a
návaznost na sousední objekty, zdi a oplocení

do půdorysů a řezů budou zakresleny hranice se sousedními pozemky a návaznosti na
sousední objekty (bytový dům č.p. 717 na pozemku par.č. 1153/1, k.ú. Veveří, objekt
bez č.p./ev. na pozemku par.č. 1153/2, k.u. Veveří, z východní strany na něj navazující
objekt neevidovaný v katastru nemovitostí na pozemku na pozemku par.č. 1153/1, k.ú.
Veveří, bytový dům č.p. 984 na pozemku par.č. 1154, k.ú. Veveří, bytový dům č.p.
719 na pozemku par.č. l 142, k.ú. Veveří, obec Brno), sousední zdi a oplocení
v souvislosti s tím budou ověřeny některé skutečnosti zakreslené v PD, které budou
v případě zjištění nesrovnalostí následně opraveny do PD:

např. ve výkrese D.1.1-201 objektu 006 (objekt H) je v půdoryse zakresleno odskočení
zadní stěny objektu H vůči hranici se sousedním pozenikem par.č. 1153/1, k.ú. Veveří,
obec Brno, v řezu B-B' ve výkrese D.1.1-301 objektu 006 není zakreslena návaznost
sousední objekt č.p. 984, pozemek par. č. 1154, k.ú. Veveří, obec Brno a odstraňovaná
základová patka zdi objektu H je dle výkresu zakreslena zřejmě na sousedním
pozemku par.č. 1153/1, k.ú. Veveří, obec Brno, výkres D.1.1 403 (objekt B) bude
upraven dle skutečnosti (např. doplněním záki-esu částí objektu vystupujících nad
střešní rovinu), štítové stěny objektu A jsou v půdorysech zakresleny v klínovitých
tvarech apod.

• v textové části PD je uvedeno: „Kvůli předchozímu vyiižití stavby a použitých
materiálů se nepředpokládá kontaminace škodlivými látkami."
/B-STZ-B.lf)/

- s ohledem na umístění zařízení zubního rentgenu v jednom z odstraňovaných objektů
bude do bodu B. l f) B-STZ upřesněno, o co se výše uvedené tvrzení opírá (např. o
provedený průzkum apod.). V případě výskytu nebezpečných látek a materiálů dopsat
do bodu B.5 h) v B-STZ, jakým způsobem s nimi bude nakládáno.

• v textové části PD je uvedeno: „Podle vizuálního zhodnocení nejsou objekty vzájemně
spojeny a statisticky se neovlivňují. .."
/D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení - bod č. 5/

výše uvedené tvrzení je třeba podložit skutečnostmi, ze kterých bude patrné, že se
touto problematikou vlastník bouraného objektu řádně zabýval (např. provedeným
průzkumem apod.) a o zjištěném stavu není pochybností

• Odstranění stavby nesmí mít negativní dopad na sousední objekty, tzn. že nesmí dojít
k negativním změnám technických vlastností konstrukcí sousedních staveb

doložit návrh řešení, jehož realizací bude zajištěno, aby obnažené konstrukce
sousedních objektů (štítové zdi, základy) splňovaly po odstranění staveb veškeré

nároky požadované platnými normami a předpisy z hlediska statického (mechanická
odolnost, a stabilita), tepelně izolačního (tepelné ztráty), akustického (vzduchová

t
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neprůzvučnost), hydrologického (vlhkost), a to i po dobu, než biide realizována
plánovaná dostavba uliční fronty

•

v textové části PD je uvedeno: „Bourání nosné konstrukce u sousedních objektů bude
probíhat: za postupného podepření štítových stěn stávajících objektů"
/B-STZ - část „Závěr" (stí: J9), D-TZ - část D.3-„Závěr" (str. 9), výkresová část PD - oddíl
•

„ Poznámky "/

v PD specifikovat, co je míněno „postupným podepřením štítových stěn"
doložit tento projektový záměr statickým návrhem zajištění štítových stěn sousedních
objektů (bytového domu č.p 717 na pozemku par.č. 1153/1, k.ú. Veveří a bytového domu
č.p. 719 na pozemku par.č. 1142, k.ú. Veveří, obec Brno)
uvést dobu trvání tohoto zajištění štítových stěn sousedních objektů
opravit formulaci výše uvedeného textu, aby nebylo pochybností o tom, že se jedná o
bourání nosné konstrukce odstraňovaného objektu, nikoli sousedních objektů
tento záměr bude doplněn do části D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení
v textové části PD je uvedeno: „Při demolici základů nesmí být podkopány ani více
obnaženy základy těchto sousedních objektů.... Předpokládá se, že základové konstrukce
sousedních objektů mají shodnou základovou spáru se suterény bouraných budov výše
uvedených."
/D.1.2 Stavebnč-konstrukční řešení— bodě. 5/

- doložit návrh řešení, jehož realizací bude zajištěno, že nebude ohrožena stabilita
sousedních objektů např. pronu'zanim, zatékáním dešťových vod nebo sesycháním
základové spár sousedních objektů. Tento návrh bude doložen ve všech variantách
vzájemných vztahů základových konstrukcí odstraňovaných staveb vůči sousedním
nemovitostem (objektům v uliční frontě, ve vnitrobloku, podsklepeným,
nepodsklepeným, ...)
•

bude opraven bod B.l.l. i) v B-STZ, v němž jsou místo sousedních pozemků nezbytných
k provedení bouracích prací nesprávně uvedeny i přímo dotčené pozemky (např.
pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno)

do bodu B.2. h) v B-STZ budou zapracovány výsledky doplněného stavebního průzkumu,
případně budou doloženy jako samostatná příloha
do katastrálního situačního výkresu C-102 budou zakresleny vzrostlé stromy nacházející
se na pozemcích par.č. l 144 a 1145, k.ú. Veveří, obec Brno
do bodu B.5 i) v B-STZ bude doplněno konkrétní řešení ochrany těchto stromů
do bodu B. l e) a bodu B.5 e) v B-STZ bude upřesněn způsob řešení oplocení celého
areálu vzhledem k sousedním pozemkům a stavbám v návaznosti na postup bouracích
prací (tzn. před zahájením bouracích prací, během bouracích prací a po provedené
demolici do doby, než bude realizován nový stavební záměr)
do bodu B.5. d) v B-STZ bude doplněn vliv odstraňování stavby na okolní stavby a
pozemky, zejména:

navržená opatření zamezující hlučnost a prašnost během provádění demoličních prací
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bod B.5. e) v B-STZ - ochrana okolí staveniště:

s ohledem na požadavek účastníka řízení a vzhledem k tomu, že budou bourací
práce probíliat v ploše sloužící především pro bydlení v bezprostřední blízkosti
bytových domů, stavební úřad doporučuje upravit dobu prováděni stavebních prací
z 6.00-22.00 hod. na 7.00-20.00 hod. v pracovních dnech
v souvislosti s tím bude v PD upřesněna doba, způsob a intenzita osvětlení staveniště
s ohledem na okolí, aby byly dodrženy předepsané liniitní hodnoty rušivého světla
vůči okolním bytovým domům (ČSN EN 12193)
do bodu B. l e) v B-STZ bude doplněno posouzení vlivu odstranění stavby na okolní
stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv stavby
na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků, zejména:

v PD bude rozepsáno, jaká konkrétní opatření nezbytná k ochraně veřejného zájmu
budou přijata (bod B.l.e) v B-STZ)

budou podrobněji popsána opatření pro odvádění a likvidaci dešťových vod na
vlastním pozemku v souvislosti s úpravou terénu po provedené demolici
budou uvedena opatření zajišťující ochranu okolí před možnou zvýšenou prašností v
důsledku odstranění stavby, a to až do doby realizace plánované nové výstavby na
pozemku

bude zhodnocen vliv stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků
Pokud nebude žádost doplněna v uvedeném rozsahu a ve lhůtě stanovené usnesením ze dne

06.04.2020 č.j. MCBS/2020/0052532/SRBJ (tj. do 30.06.2020), bude řízení ve shora uvedené
věci v souladu s úst. § 66 odst. l písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
zastaveno.

ŮftAB MĚSTSKÉ éÁSTl MĚSTA BRNA,
BRNO-STŘED
Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
pracoviště: Měnínská 4
261

(s/arch. Jana Srbová
írávněná úřední osoba

Doručí se

vlastník stavby

LESAN, s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
zastoupeny

TOMI invest s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno
dále zastoupený

l. BAUSTUDIO, s.r.o, Staňkova 383/41, 612 00 Brno
Dále obdrží

2. oprávněná úřední osoba
3. spis

