Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2020/0184356/PAZU
Spisová značka: 2010/MCBS/2020/0176916/2
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 01.12.2020
Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o.
Králodvorská 1086/14
110 00 Praha 1
ID schránky: 3w35q9b
Poskytnutí informací k žádosti ze dne 16.11.2020
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 16.11.2020 doručena
prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
jako taková přijata a posouzena.
V své žádosti jste požadovali kopie dokumentů k projektu s názvem „Byty Kamenná-Družstevní“.
Vámi požadovaný dokument Vám zasíláme v příloze. Informace poskytujeme bez osobních údajů a
projevů osobní povahy.
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:
 společné povolení ze dne 28.02.2019, č. j. MCBS/2019/0033779/KALJ (7 stran)
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Domiiiikánska 2, 601 69 Bnio
Pracoviště: Mčnínská 4, 601 92 Brno

o
affl

?

Ttsto rczho^i^;;; .i^yi^.^^'^inot.i
dn8......^;7'..:..'ó..:..^:.f./........

MCBS/20] 9/0033779/K.ALJ
Číslo jednací:
MCBS/2019/0010388
K podání:
3200/MCBS/20I9/0010388
Spisová značka:
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Stiivi.'hrti úřad

Domtnikánská 2, 501 69 BRNO
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Brno 28.02.2

Bytové družstvo Kamenná 25, Brno, IČO 03451267, Kamenná 199/25, 639 00 Brno
Společné územní a stavební řízení pro stavbu nazvanou „Stavební úpravy, přístavba a nástavba
bytového domu Kamenná 25, č.p. 199, pozemek par.čís. 978/1 a 977, k.u. Sl-ýřice, obec Brno"

SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střecl, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 očist. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném zněni (dále jen stavební zákon), ve společném územním a stavebním
řízení posoudil a ověřil ve sniyslu úst. § 94o stavebního zákona žádost ze dne 18.01.2019
stavebníka, kterým je Bytové družstvo Kamenná 25, Brno, IČO 03451267, Kamenná 199/25,
639 00 Brno, o vydání společného povolení na stavbu s názvem: „Stavební úpravy, přístavba a
nástavba bytového domu Kamenná 25, č.p. 199, pozemek par.čís. 978/1 a 977, k.ú. Stýřice, obec
Brno", a na základě tohoto posouzení a ověření stavební úřad
stavebníkovi, kterým je:

Bytové družstvo Kamenná 25, Brno, IČO 03451267, Kamenná 199/25, 639 00 Brno
pro stavbu s názvem:

„Stavební úpravy, přístavba a nástavba bytového domu Kamenná 25, č.p. 199,
pozemek par.čís. 978/1 a 977, k.ň. Stýřicc, obec Brno",
vydává ve smyslu úst. § 94p odst. l stavebního zákona
společné povolení
Druh a účel stavby

Přístavba a nástavba stávajícího řadového pavlačového bytového domu Kamenná 25 s dvorním
traktem v ráinci celkové rekonstrukce tohoto objektu na pozemcích par.čís. 978/1 a 977 v k.u.
Stýrice, obec Brno. Navrhovanou přístavbou a nástavbou stávajfcřho bytového domu v uliční
frontě a dvorním traktu vznikne 10 nových bytovýcli. jednotek o jedné místnosti. Součástí
záměru je oplocení, zpevněné plochy, nové přípojky kanalizace a vody, domovní splašková a
dešťová kanalizace, retenční nádrž, stavební úpravy stávajících objektů a vegetační úpravy.
Zastavěná plocha novélio objektu bude 427 nr. Uliční část bytového don-iii bude n-iít čtyři
nadzemní a jedno (stávajřcř-částečné) podzemiií podlaží, přístavba ve dvorním traktLi bude
dvoupodlažní. Záměr ani stavební úpravy se netýkají stávající garáže na pozemkii par.čís. 978/2,
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k.ú. Stýhce, obec Brno, ta zůstane zachována v plném rozsahu včetně věcného břemena chůze a
jízdy s povinností k pozemku par.čís. 978/1, k.ú. Stýřice, obec Brno.

Údaje o katastrálním území a par. č. a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na. nichž se
stavba umisťuje a povoluje
Pozemek par.č.978/1, k. u. Stýřice, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná
plocha a nádvoří.

Pozemek par.č. 977, k. u. Štýřice, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako zahrada.
Popis prostorového řešení stavby

Stavba je stávající, v řadové zástavbě. Objekt je dostavován na půdoryse stávající budovy ve
dvorním traktu (původní truhlárna) s půdorysným rozšířením o předsazené vstupy do
jednotlivých garsoniér (2,5 x l,6m) s patrem přesahující přízemí o 700mm. Druhá přístavba je
navržena ve 2. a 3.NP jako rozšíření původních bytů o jeden pokoj směrem do dvora (4,6 x
3,6m) - tato přístavba je přizděna k sousednímu štítu na celou jeho \7ýšku. Přístavba západního
křídla je ve stejné výškové hladině jako stavba původní a od sousední nemovitosti p.č.973, 974
je stíněna štítovou stěnou stavby ve dvorním traktu na těchto pozemcích.
Umístění stavby na pozemku
Stavba je stávající, v řadové zástavbě se stávající přístavbou ve dvorním traktu.
Vymetení úz.emí dotčeného vlivy stavby

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků
a staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci společného řízení vymezení
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umisťuje a povoluje: par. čís.
978/1 a 977, k. u. Štýřice, obec Brno, sousední pozemky: par. č. 978/2, 973, 974 a 979, vše k. u.
Stýřice, obec Brno.
Podmínky pro um.ístění a provedení stavby

l. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro
společné řízení, která byla ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být
prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitel stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle
vytyčovacích výkresů v souladu se společným povolením právnickou nebo fyzickou
osobou s příslušným oprávněním.
6. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla.
Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého

odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se
bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob
nepatřících ke stavbě.

7. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
8. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,

aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebn.fk
předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
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9. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
10. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předeni o souhlas příslušný silniční správní orgán.
11. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
.12. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem
projednáno, odsouhlaseno DI MR P Brno a stanoveno příslušným silničním správním
úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
13. Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzemních a povrchových zařízeni
navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je o
pravděpodobné době zahájení prací. Odki-yjete-li zařízení, uvědomte o tom jejich
vlastníky či správce. Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením. Před
provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly
neporušenosti dotčeiié inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.
14. Dodržte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich
ochraniiých pásem, týkajících se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízení, uvedených
ve vyjádření společností:
Brněnských komunikací a.s. zn.: 31 OO-Tr-2616/2018 ze dne 26.11.2018,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 722/024111/2018/ASv ze dne 20.11.2018,
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Regio.správa Brno, zn.: T6779-16289472 ze
dne 19.11.2018,
společnosti E.ON Servisní s.r.o., zn.: B6941-16285362 ze dne 16.11.2018,
15. Budou splněny požadavky uvedené ve stanovisku Magistrátu města Brna, odboru
investičnmo č.j. MMB/0441631/2018 ze dne 04.12.2018
Kanalizační a vodovodní přípojky budou navrženy v souladu s ustanovením „Městských
standardů pro vodovodní síť" a „Městských standardů pro kanalizační zařízení
Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisů

Bude respektováno vyjádřeni provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 20.11.2018 č.j. 722/0241 11/2018/ASv
16. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Krajské

hygienické stanice jihomoravského kraje č.j. KHSJM 60067/2018/BM/HOK ze dne
06.12.2018:
Ke kolaudaci stavby budou na KHS JmK předloženy výsledky měření hluku z provozu
kotelny apod. (při maximálním provozu) prokazující v nejzatíženějších chráněných
vnitřních prostorech stavby nepřekročení hygienických limitů hluku upravených
Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, pro chráněné vnitřní prostory, pro denní i noční dobu.
17. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku odboru

životního prostředí Magistrátu města Brna č.j. MMB/0179218/2018/BER ze dne
26.04.2018:
Spalinové cesty budou provedeny v souladu s platnou ČSN tak, aby byl zajištěn
bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do vnějšfho ovzduší, aby nedocházelo
hromaděním spalin a zvyšováním jejich přípustné koncentrace k případnému obtěžování
obyvatel.
Během stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály budou zavedena účinná
opatření ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zala'yvanf apod.
Bude omezena prašnost rádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během
letního suchého a větrného období i skrápěním dotčených prašných ploch staveniště.
Bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti
stavby v případě nutnosti (při jejich znečištění) bude neprodleně zajištěna jejich očista.
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18. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené ve závazném stanovisku odboru
životnílio prostředí, referátu posuzování vlivu na životní prostředí. Magistrátu města Brna

č.j. MMB/0172820/2018/AK ze dne 30.05.2018;
Upozorňujeme na legislativu v odpadovém hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech a související právní předpisy, především vyhláška Ministerstva životního

prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MZP č.
294/2005 o podmínkách ukládání odpadků na skládky.
Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání
(využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem
odpadů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby na základě vyžádání dotčeného orgánu úst. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební zákon.

Při realizaci je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních
úprav v ki-ajině - rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání.
V případě kácení dřevin mimo les je dle úst. § 8 odst. l zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna je orgánem
k povolování kácení dřevin příslušný Úřad městské části města Brna.
19. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
20. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do dvou let od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

21. Stavebník je povinen v souladu s úst. § 152 odst. 3 písni, d) stavebního zákona ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou
č. 7 přílohy č.6 části B žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a síavebnílio řádu, v platném znění.
22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podmínek společného povolení požádá stavebník v souladu s úst. § 122 stavebního
zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři. •
Účastníci řízení stanovení podle úst. § 27 odst. l správního řádu jsou Bytové družstvo Kamenná
25, Brno, IČO 03451267, Kamenná 199/25, 639 00 Brno.
Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 18.01.2019 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou
stavbu, ke které byla připojena společná dokumentace. Žádost podala společnost Bytové
družstvo Kamenná 25, Brno, IČO 03451267, Kamenná 199/25, 639 00 Brno. Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné úzeniní a stavební řízení.
Stavební úřad ověřil a posoudil stavební záměr dle úst. § 94o stavebního zákona včetně všech
shromážděných podkladů. Dne 28.01.2019 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení společného územního a stavebnílio řízení na výše uvedenou stavbu podle úst. § 94m
očist, l stavebn&o zákona opatřením ze dne 28.01.2019 pod č.j. MCBS/2019/0016197/KALJ a
současně stanovil lhůtu, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány
svá závazná stanoviska, čehož účastník řízení
využil a dne 15.02.2019 pod č.j. MCBS/2019/0027488 prostřednictvím svého právního zástupce
JUDr. Aleše Pillera, Advokátní kancelář, Veselá 37, Brno podal stanovisko a námitky
k oznámení ze dne 28.01.2019.

Námitku, týkající se vyslovení nesouhlasu se zahájením společného řízení, jelikož
nebylo dosud dostatečně vyjasněno, jak bude naloženo s majetkem účastníka
řízení a vlastníka sousedního pozemku a stavby na něm (stávající garáží na
pozemku par.čís. 978/2, k.u. Stýrice) v rámci výstavby nového dvorního traktu a
rekonstrukce uliční stavby domu Kamenná 25 v Brně, stavební úřad posoudil
takto: stavební záměr neobsahuje žádné stavební úpravy stávající garáže na

Č.j. MCBS/2019/0033779/KALJ

e

sir. 5

pozemku par.čís. 978/2, k.u. Stýřice, obec Brno, tato zůstane zachována, včetně
přístupu a příjezdu ke garáži (věcné břemeno chůze a jízdy s povinností
k pozemku par.čís. 978/1, k.ú. Stýrice, obec Brno)
Námitku, týkající se nutného jednání stavebníka s vlastníkem stávající garáže a
vyjasnění režimu náhrady za garážové parkování v době výstavby, stavební úřad
posoudil takto: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jeli stavební zákon) neobsahuje žádná
ustanovení k určení náhrad; jedná se o občanskoprávní vztah mezi stavebníkem a
vlastníkem sousednílio pozemku a stavby na něm.
Námitku, týkající se vyjasnění umístění případné nové stavby garáže a podmínky,
za jakých proběhne výstavba, stavební úřad posoudil takto: stavební záměr ani
předložená PD neobsahuje výstavbu nové garáže, stavebné úřad nemá jak tuto
námitku posoudit.

Jelikož stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona
od ústního jednání a ohledání na místě. V oznámení o zahájení řízení rovněž stanovil lhůtu dle
úst. § 36 očist. 3 správního řádu, ve které měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Tohoto práva nevyužili.
Oki-uh účastníků řízení byl stanoven v souladu s úst. § 94k stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků územního a stavebnflio řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení přísluší:
dle úst. § 94k písm. a) stavebníkovi, tj. Bytové družstvo Kamenná 25, Brno, IČO
03451267, Kamenná 199/25, 639 00 Brno,
dle úst. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn tj.
Statutární město Brno, Dominikánské nám. l, 601 67 Brno zastoupené starostou městské
části města Brna Brno-střed,

dle úst. § 94k písm. e) osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno tj. vlastník pozemku par.čís. 978/2, k.u. Stýřice,
obec Brno a stavby na něm vlastník
pozemků par.čís. 973, 974 a 979, k.u. Stýřice, obec Brno a staveb na nich - Statutární
město Brno zastoupené městskou částí Brno-střed, Odborem dopravy a majetku,
Oddělením majetku, IVlěnínská 4, 601 92 Brno.
Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními:
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen MMB) vydal závazné
stanovisko pod č. j.: MMB/0102640/2018/Teni dne 20.09.2018; Odbor památkové péče MMB
vydal závazné stanovisko pod č.j. MMB/0446809/2018/S/zs dne 19.12.2018; Odbor životního

prostředí MMB, vydal závazné stanovisko pod č.j. MMB/0179218/2018/BER dne 26.04.2018;
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal závazné stanovisko pod ev. č.; HSBM-731-2490/1-OPST-2018 dne 09.01.201.9, Krajská hygienická stanice JmK vydala závazné

stanovisko pod č.j. KHSJM 60067/2018/BM/HOK dne 06.12.2018.
Podmínky stanovené dotčenými orgány byly zahrnuty do podmínek společného povolení.
Stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení ověřil a posoudil stavební záměr podle
úst. § 94o stavebního zákona. Dle úst. § 94o odst. l stavebnnio zákona stavební úřad posuzuje,
zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebnílio zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů. Dále stavební úřad ověří dle úst. § 94o očist. 2 stavebního zákona,
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zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou. v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Stavební úřad dle úst. § 94o odst. 3 stavebního zákona rovněž ověří účinky budoucího užívání
stavby.

Společná projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění. Rozsah o obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby,
podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životm prostředí.
Z žádosti, jejích příloh a projektové dokumentace je zřejmý rozsah projednávaného záměru.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívám území, v platném znění a 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby, v platném znění.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal podanou
žádost a přiložené podklady. Žádost projednal s účastnfky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Navrhovaná stavba je v souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky
stavebnn-io zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území, s technickými požadavky na stavby, s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky a závaznými
stanovisky dotčených orgánů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Stavební úřad na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Společné povolení má dle úst. § 94p odst. 5 stavebnílio zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho
platnosti.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 odst. l správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebnúio řízení Magistrátu
města Brna, Ivl^alinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu
městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům 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
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít
náležitosti podle úst. § 82 odst. 2 správnílio řádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podané a přípustné odvolán^ťoíLíomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 odst. l správního řádu
odkladný účinek.
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Ing. Ivana Hlávková
vedoucí
Stavebního úřadu

^ikans^'i>

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění podle položky č. 18 bodu l písm. b) ve výši 5000,- Kč (polovina přísliišného poplatku změna dokončené stavby)
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Příloha
l x ověřená projektová dokumentace, štítek

Doručí se
stavebník

l.Bytové di-Ližstvo Kamenná 2.5, Brno, Kamenná 199/25, 639 00 Brno
obec, na leiímž území má být požadovaný zaměř uskutečněn

2.Statutární město Brno, Dominikánské náměstí l, 602 00 Brno, zastoupené starostou městské
části města Brna, Brno-střed
ostatní účastníci řízení dle úst. § 94k stavebního zákona

3.
4.Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení majetku,
Měnínská4,601 92 Brno
Dotčené orgány
5.Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Stefánikova 103/32, 602 00 Brno
6.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
7.Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
8.Magistrát města Brna, Odbor územnfho plánování a rozvoje, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
9.Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
10.Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dále obdrží

11.právník, zde
12.oprávněná úřední osoba
13.spis
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